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1 Apesar de haver uma tradução em português da peça Así que Pasen Cinco Años, optei por realizar a tradução 

dos trechos referentes à peça. Portanto todos os trechos da peça de Lorca apresentados nesse trabalho são de minha 

autoria.  
2 Por isso que é preciso voar de uma coisa a outra até se perder. Se ela tem quinze anos, pode ter quinze crepúsculos 

ou quinze céus e vamos seguindo! Vamos percorrer todo o espaço! As coisas estão mais vivas dentro que ai fora, 

expostas ao ar ou à morte. Por isso vamos a... não ir... ou vamos esperar. Porque a outra opção é morrer agora 

mesmo e é mais bonito pensar que amanhã, de qualquer modo, veremos os raios dourados do sol que surgem pelas 

nuvens. 
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3 Vamos! De casa em casa/ chegaremos onde pastam/ os cavalinhos da água. Não é o céu. É a terra dura/ com 

muitos grilos que cantam,/ com as folhas que dançam, com as nuvens/ que se levantam, com estiligues/ que lançam 

pedras e o vento como uma espada./ Eu quero ser um menino, um menino! 
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4 Por isso não quero ver essa. A chuva é bonita. No colégio, entrava pelos pátios e suas gotas estouravam nas 

paredes liberando de dentro de si umas mulheres muito pequenas e nuas. Nunca as viram? Quando eu tinha cinco 

anos... não, quando eu tinha dois... Minto! Um, um ano apenas. É bonito, não é? Com um ano peguei umas dessas 

pequeninas mulheres da chuva e a guardei dois dias dentro de um aquário. 



9 
 

PAULO M. PANZERI 

 

Obrigada pelas conversas, aprendizados, investigaçõs acerca de nós, de mim mesma, da vida e 

de Lorca. Obrigada por todo o cuidado e pelo amor.  

 

“Creo que me vas a quebrar entre tus brazos, porque soy débil, porque soy pequeña, porque soy 

como la escarcha, porque soy como una diminuta guitarra quemada por el sol, y no me quiebras. 

Detrás de toda esta sombra hay como una trabazón de puentes de plata para estrecharme a mí y 

para defenderme a mí, que soy pequeñita como un botón, pequeñita como una abeja que entrara 

de pronto en el salón del trono, ¿verdad?, ¿verdad que sí? Me iré contigo. Dragón, ¡dragón mío! 
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5 Creio que vai me quebrar entre seus braços, porque sou frágil, porque sou pequena, porque sou como a geada, 

porque sou como um pequeno violão queimado pelo sol e não me quebra. Por detrás de toda essa sombra há como 

um emaranhado de pontes de prata para eu me estreitar e me defender, eu, que sou pequenina como um botão, 

pequenina como uma abelha que subtamente entrou no salão real, não e? Não é verdade? Eu vou com você! 

Dragão! Dragão meu! Quantos corações tem? Há no seu peito uma torrente onde vou me afogar. Vou me afogar. 
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“Sólo el misterio nos hace vivir. Sólo el mistério” (Federico Garcia Lorca – 1934) 

 

“En este momento dramático del mundo, el artista debe 

llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de 

azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar 

a los que buscan las azucenas. Particularmente, yo tengo 

un ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por 

eso llamé a las puertas del teatro y el teatro consagró toda 

mi sensibilidad.”6 (Federico Garcia Lorca) 

 

 

                                                           
6 Neste momento dramático do mundo, o artista deve chorar e sorrir com seu povo. Deve deixar o ramo de açucenas 

e meter-se na lama até a cintura para ajudar aqueles que buscam açucenas. Particularmente, tenho uma ânsia 

verdadeira em comunicar-me com os demais. Por isso bati nas portas do teatro e ao teatro consagro toda minha 

sensibilidade. (tradução minha) 



11 
 

RESUMO 

 

Palavras-chave: Federico Garcia Lorca. Assim que Passarem Cinco Anos. Teatro. Texto 

dramático. Personagem. Teatro Espanhol. 

 

Assim que Passarem Cinco Anos (Garcia Lorca): teatro de ensaio 

 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma leitura da obra Así que Pasen Cinco Años de 

Federico Garcia Lorca por meio da personagem Jovem, protagonista da peça, e de sua relação 

com as demais personagens. Por ser uma peça não tão estudada quanto a conhecida Trilogia 

Espanhola de Garcia Lorca, a minha interpretação se concentrou nos livros de Alfredo de La 

Guardia e Francisco Ruiz Ramón. Ambos concordam que a obra de Garcia Lorca utilizou as 

terorias psicanalíticas de Sigmund Freud para sua construção e, portanto, essa dissertação 

também recorreu a alguns trechos da obra do psicanalista. Como resultado do trabalho, foi 

possível perceber que a construção do protagonista acontece por meio das relações que ele 

constroi durante a peça e elas são introjeções da realidade vivida por ele em um sonho. A partir 

do encontro com as introjeções, o Jovem consegue alcançar o amadurecimento da vida adulta. 

A leitura dessa obra de Garcia Lorca trouxe não só o entendimento do processo criativo do autor 

na escritura do texto dramático e da sua visão para um novo modelo de teatro, mas também um 

entendimento do desenvolvimento humano e dos obstáculos que se apresentam para que ele 

seja conquistado. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Federico Garcia Lorca. Once Five Years Pass. Drama play. Character. Theater. 

Spanish theater. 

 

Once Five Years Pass (Garcia Lorca): Rehersal Theater 

 

This work has the objective to show a possible interpretation of the play Once Five Years Pass 

written by Federico Garcia Lorca. This interpretation concentrate on the main character called 

Young Man and his relationships throught the play. This play has not been the focus of the 

literary critic. Therefore, my interpretation concentrate on the study of Alfredo de La Guardia 

and Francisco Ruiz Ramón. They agree that Lorca used Sigmund Freud’s theory in the 

construction of the play and the characters, mainly, Young Man. As a result, this work shows 

that all the relationships that the main character has are introjections of the reality that he lives 

and this introjections gives him the posibility of growth. The interpretation about this play also 

brought enlightment about the author’s creation process and his way of thinking and acting in 

the modern theatrer. This work also brought enlightment about the human development and 

how it overcomes the obstacles in life. 
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1. INTRODUÇÃO: TEATRO, LITERATURA E ARTE 

 

“A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o 

homem pode viver e contemplar, através de personagens 

variadas, a plenitude da sua condição, e em que se torna 

transparente a si mesmo; lugar em que, transformando-se 

imaginariamente no outro, vivendo ouros papeis e destacando-

se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua condição 

fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de desdobrar-

se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua própria 

situação” (Anatol Roselnfeld) 
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INTRODUÇÃO: TEATRO, LITERATURA E ARTE 

A vontade de escrever e a própria escritura da dissertação de mestrado se iniciaram muitos anos 

antes do ingresso na pós-graduação. Federico Garcia Lorca entrou na minha vida em 2006, no 

segundo ano do curso de teatro na Escola Célia Helena, com a peça La Casa de Bernarda Alba 

e o estudo da personagem Adela, filha mais nova de Bernarda. Identifiquei-me com a 

personagem independente, livre das normas e ansiosa por construir um caminho próprio. O 

estudo dessa personagem era o estudo de mim mesma. Adela, criada por Garcia Lorca, resolve 

acabar com a própria vida para conquistar a única liberdade possível dentro das amarras tecidas 

pela mãe.  

Essa conexão com a personagem fez com que eu procurasse mais do autor que me mostrava 

tanto de mim mesma. Passei a ler os poemas de Garcia Lorca e a pesquisar mais a sua obra 

dramática.O auge dessa pesquisa aconteceu no último ano do curso profissionalizante da escola 

de teatro em que minha turma foi convidada a montar a peça Así que Pasen Cinco Años.  

Entrar em contato profundo com essa obra me trouxe muitas alegrias. Não estávamos mais 

falando somente de pessoas presas ao futuro pré-determinado pela sociedade, mas também de 

surrealismo, assassinato, poesia, a relação entre o público e os atores, a guerra civil espanhola, 

o fogo do chão espanhol que faz parte da origem de qualquer país latino, sobre lutar ou desistir, 

sobre tempo, sonho e realidade. Após essa montagem, meu apreço e interesse por Garcia Lorca 

cresceram. Como alguém pode escrever de maneira tão poética e tão humana? Como essa 

pessoa que lutou pelo seu povo com as palavras pode ter sido assassinado e, consequentemente, 

ter fracassado na luta contra um governo fascista? Como alguém que sempre teve que esconder 

e adiar seu amor por outro homem não pôde viver plenamente sua homossexualidade por causa 

de uma sociedade patriarcal e opressora? Por que ele construía personagens que se suicidavam 

ou eram assassinados no final das peças? Por que o Jovem, protagonista da peça Así que Pasen 

Cinco Años, foi escrito para ser assassinado pelos jogadores de cartas, em 1931, exatamente 

cinco anos antes do próprio autor ter sido assassinado, 19 de agosto de 1936, pelos falangistas 

com um tiro nas costas e de frente a uma vala desconhecida em Víznar que provavelmente 

guarda o seu corpo até os dias de hoje? Será que ele sabia que a sua linha vital seria cortada 

antes da hora? 

Essa questão é ainda mais impressionante pois Garcia Lorca classificava a peça Así que Pasen 

Cinco Años como uma obra impossível de ser colocada no palco e, portanto, uma peça de 

ensaio.  Ensaio para quê? Seria um ensaio de um novo tipo de teatro ou o ensaio dele na 

construção da sua própria vida, assim como o protagonista da peça? 
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“Poder-se-ia dizer, talvez, que o ensaio é o modo 

experimental do pensamento, o modo experimental de 

uma escrita que ainda pretende ser escrita pensante, 

pensativa, que ainda se produz como uma escrita que 

dá o que pensar; e o modo experimental, por último, da 

vida, de uma forma de vida que não renuncia a uma 

constante reflexão sobre si mesma, a uma permanente 

metamorfose. ” (LARROSA 2004, p 32) 

 

Parece-me que Garcia Lorca enquanto ensaiava técnicas de escrita dramática diversas e como 

aplicar o surrealismo e teorias de Freud nessa escrita, ensaiava também sua própria vida, 

sentimentos e destino. O Jovem, o tempo e o sonho foram, de certo modo, Federico, seu tempo 

e seu sonho. Isso fica mais claro nos vários temas que a peça apresenta e também na escolha 

desses temas. O tempo, a morte, o sonho, o amor e como tudo isso é sentido pelo protagonista 

e pelos seres que o circundam, mostram que Garcia Lorca não estava somente ensaiando teatro, 

mas ensaiando a vida.  

Assim como ele, quando fui procurar um caminho para o mestrado, resolvi experimentar não 

só a pesquisa no Jovem, na peça Así que Pasen Cinco Años, na pessoa de Federico Garcia Lorca, 

como também experimentar quem sou como mestranda, pesquisadora e pessoa. Queria olhar 

quem sou, entender qual é a vida que vivo hoje e entender como e porque uma peça escrita por 

alguém em 1931 diz tanto sobre a minha pessoa em 2016. “A experiência do presente faz desse 

mesmo presente um momento crítico, de transição, de mutação. ” (LARROSA 2004 p.38). 

Além disso, há, de minha parte, uma percepção quase imperceptível de transição. A escrita do 

mestrado é uma maneira de ensaiar-me o que faz com que eu me torne cada vez maior e 

diferente a partir do ensaio que Garcia Lorca fez da peça Así que Pasen Cinco Años e do que 

ele tem por verdade dele mesmo e da sua experiência de vida. A escrita da dissertação foi uma 

forma de ver e buscar a mim mesma; da junção entre signos existentes no passado e no presente 

que dizem sobre a minha verdade e, desse modo, possibilitam uma transformação no meu 

caminho. 

O teatro foi um marco importante no meu passado e dentro dele Federico Garcia Lorca esteve 

presente junto com a construção sobre quem é e como enxerga o seu povo e sua existência. 

Com o passar dos anos, e mais precisamente no início do processo do mestrado, o teatro foi 

tomando outro espaço em minha vida e percebi que meu interesse não era exatamente atuar e 

representar vários papeis, mas possibilitar um aprofundamento na pesquisa do ser humano, da 

sua história, dos seus sentimentos e da sua vida. E, assim como acontece com Garcia Lorca, 

isso pode ser feito não só pela obra que foi produzida, mas pelo autor que ensaia a própria vida 

por meio do que escreve e produz. Escrever essa dissertação me deu a possibilidade da 
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construção de uma ponte entre o meu passado (que gostava de teatro e apreciava o 

entretenimento que ele oferecia) e o meu presente (que entende que com o teatro é possível ir 

muito além da interpretação de personagens e de entender melhor não só a humanidade). Além 

disso, foi possível entender por meio do processo criativo de Garcia Lorca como funciona o 

meu próprio processo criativo a partir da escrita dessa dissertação de mestrado. É lógico que o 

teatro e a escrita dramática não são únicos caminhos que podem proporcionar essa experiência 

de descoberta e de construção, mas dentro da minha história, esses elementos fazem sentido e 

são a chave para que eu me destranque.  

“¿Cómo se encontro Federico Garcia Lorca com Victor Hugo, 

Oscar Wilde, Rubén Darío, Paul Verlaine, Antonio Machado o 

Juan Ramón Jiménez? La pregunta es decisiva, porque un 

escritor es ante todo lector deslumbrado, alguien que quiere 

continuar um mundo que le fascina o unas tradiciones que 

herda. La lectura es encuentro, diálogo de dos conciencias sobre 

el espacio comum de uma página. Entre otras cosas, um escritor 

es aquello que há leído, porque la palavra del otro es uma 

experiencia que conforma su identidad.7” (MONTERO 2016 p. 

87) 

 

Luís Garcia Montero se dedicou a pesquisar a vida de Garcia Lorca como leitor e sua relação 

com a literatura. É possível perceber que o poeta, assim como todos os outros poetas e 

escritores, tem um percurso vasto na leitura como fonte de prazer e não somente como área para 

a pesquisa científica. O prazer é a chave para o autoconhecimento. É por meio do prazer que 

nos identificamos com uma obra. Garcia Lorca, portanto, escreve sua história e se constrói a 

partir daquilo pelo qual ele tem afeto. 

Sigmund Freud diz que o poeta é aquele que, por ser adulto, não pode mais brincar então se 

aperfeiçoa na arte de fantasiar. A fantasia ou o sonho diurno é a brincadeira distanciada do real, 

mas que empresta objetos ligados ao mundo do real para a imaginação. Para o adulto não é 

permitido brincar perante uma sociedade que acredita na seriedade adquirida com a maturidade 

e, portanto, a única escolha possível é a fantasia, mas elas normalmente ficam bem escondidas 

do mundo social, porque devido às opressões sociais, ficam guardadas muito intimamente 

dentro dos seres. Porém, o poeta é o ser que quebra a barreira da opressão e, de acordo com 

Freud, não revela aos leitores ou espectadores a fantasia em si, mas as esclarece, fazendo com 

que passe de algo individual e egoísta para algo comum e com que possamos nos identificar. 

                                                           
7 Como Federico Garcia Lorca se encontrou com Vitor Hugo, Oscar Wild, Rubén Dario, Paul Verlaine, Anonio 

Machado ou Juan Ramon Jimenes? Essa pergunta é decisiva, porque um escritor é antes um leitor dislumbrado, 

alguém que quer continuar um mundo fascinante ou umas tradições herdadas. A leitura é um encontro, um diálogo 

de duas consciências sobre o espaço comum de uma página. Entre outras coisas, um escritor é aquele que leu 

porque a palavra do outro é uma experiência que conforma sua identidade. (traduçao minha) 
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Esse esclarecimento da fantasia, que é a criação poética, pode ser feito de duas maneiras: ou 

por alterações e ocultamentos que suavizam sua pessoalidade ou pela estética.  

Se o poeta nos traduz suas fantasias e se elas são o modo de brincar dos adultos, todos e todas 

fantasiamos de acordo com o que fomos, somos e queremos nos tornar. É por meio dessa 

unidade que há a possibilidade do prazer em conjunto quando assistimos a uma peça, ou lemos 

um romance ou poema. 

“O espectador tem muito poucas vivências, se sente como um 

‘miserável, a quem nada grandioso pode suceder’, alguém que 

abafou muito tempo sua ambição, para se colocar como Eu no 

centro da engrenagem do mundo, melhor dizendo, ele precisou 

deslocá-lo, ele quer sentir, produzir efeitos, ordenar tudo de 

acordo com sua vontade, em outras palavras, ser herói, e os 

atores poetas [Dichter-Schauspieler] lhe possibilitam isso, na 

medida em que permitem sua identificação com o herói.” 

(FREUD 2015 p. 45) 

 

Federico, portanto, passa por todas as etapas descritas. Ele, como leitor, frui da experiência da 

leitura e se identifica com as obras e as personagens de Victor Hugo, Oscar Wilde, Rubén Darío, 

Paul Verlaine, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Calderón de la Barca, Lope de Vega, 

Shakespeare, os dramaturgos gregos entre outros e também, a partir das suas próprias fantasias 

encontrou uma maneira estética de traduzir esses sonhos para outras e outros. É a partir das 

fantasias traduzidas de Garcia Lorca em que eu me encontro, identificando-me com suas 

personagens que, diferente de outros dramas, concentram-se na luta interna de descobrir quem 

são e o que desejam apesar da repressão da sociedade em que vivem.  
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2. FEDERICO GARCIA LORCA 

 

“El teatro es la poesia que se levanta del libro y se hace 

humana. Y al hacerse, habla, grita, llora y desespera. El 

teatro necessita que los personajes que aparezcan en la 

encena lleven un traje de poesia y al mismo tiempo que 

se les vea los huesos, la sangre. Han de ser tan 

humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la 

vida y al dia con una fuerza tal, que muestrem sus 

traiciones, que se aprecien sus olores y que salga a los 

labios toda la valentía de sus palabras llenas de amor o 

de ascos.”8 (Federico Garcia Lorca) 

 

 

 

 

                                                           
8 “O teatro é a poesia que se levanta do livro e se faz humana. E fazendo isso, fala, grita, chora e se desespera. O 

teatro necessita de personagens que apareçam em cena trajados de poesia, mas que ao mesmo tempo seja possível 

ver os ossos e o sangue. Eles necessitam ser tão humanos, tão horrorosamente trágicos e ligados à vida e ao 

cotidiano com uma tal força que mostrem suas traições, que apreciem seus odores e que nasçam dos lábios toda a 

valentia de suas palavras cheias de amor ou de repugnância. ” (Tradução minha) 
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2.1. Federico Garcia Lorca e a Espanha: 

Ian Gibson relata em sua biografia sobre Federico Garcia Lorca que ele nasceu numa "vega" da 

Espanha, ou seja, em uma planície fértil entre montanhas chamada de Fuente Vaquero em 

Granada. Herdou, como toda sua família paterna, o talento musical. Era filho do segundo 

casamento de seu pai, Federico Garcia Rodrigues, que tinha sangue cigano e por parte da mãe, 

Vicenta Lorca Romero, tinha sangue judeu. 

A mãe, que era professora, influenciou muito a leitura para Federico. Vitor Hugo era o autor 

preferido da família. Além da leitura, ela também influenciou no fervor religioso. Muito o 

impressionavam a liturgia, as procissões e as festividades católicas. Uma peça com fantoches 

realizada na cidade foi o despertar de seu amor pelo teatro no geral e por essa modalidade de 

teatro. Isso fica evidente com sua primeira obra escrita: El Mafelício de la Mariposa, peça de 

fantoches sobre os insetos que vivem no jardim. 

Ele também teve muito contato com a cultura popular e os ciganos de Fuente Vaqueiro. Sua 

origem cigana e a relação com os trabalhadores rurais de seu pai lhe trouxe um tipo de 

conhecimento popular que não saiu dos livros. Uma dessas pessoas que precocemente 

influenciou Lorca foi Salvador Cobos Rueda, um nativo da aldeia próxima. Era apelidado de 

Pastor e lhe contava muitas histórias fantásticas. Entendia de ervas, estrelas e de tudo que se 

relacionasse com cultura das pessoas das aldeias rurais da Espanha. De acordo com Ian Gibson, 

Garcia Lorca inicia nesse momento a união entre a cultura erudita espanhola vinda dos livros 

pelos quais era tão apaixonado, e a cultura popular vinda das pessoas que sobrevivem da terra. 

Em 1907, pouco antes de completar 10 anos, a família se mudou para a aldeia de Asquerosa e 

foi morar na casa de Antônio Rodrigues Espinosa, um professor com ideias progressistas que 

contestava a Igreja espanhola. Nesse momento, Ian Gisbon cita que começou outra parte 

importante da vida do autor que era a reflexão acerca das classes sociais e como a política 

interferia na sociedade. 

De 1909 até 1916, viveram em uma grande e luxuosa casa em Granada, na cidade, em pleno 

desenvolvimento por causa do boom do açúcar, chamada Alhambra. Essa modernidade foi 

totalmente contestada por Garcia Lorca e reconhecida como um empobrecimento e uma 

carência da riqueza cultural dos ciganos, dos negros e dos judeus residentes antes dos cristãos 

que dominaram a cidade. Por causa dessa indignação, Federico se aprofundou no estudo das 

artes locais e tradicionais descobrindo gênios da música, pintura, poesia e prosa. Também em 

Granada, Ian Gibson diz que o autor adquiriu o que chamou de "a estética do diminuto", ou o 
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amor às coisas pequenas e o cuidado com os detalhes. Não lhe importava, portanto, somente o 

que era grande e as mudanças significativas que chegavam com a modernidade, mas os detalhes 

referentes às pessoas, ao local e à cultura. 

Em princípios de 1915, Garcia Lorca iniciou seus estudos na Universidade de Granada. Entre 

os professores que o influenciaram estão Martín Domínguez Berrueta e Fernando de Los Ríos 

Urruti. O primeiro se destacou pela prática de viagens de estudo que eram organizadas durante 

as primaveras e verões. Já o segundo, trouxe uma contribuição acadêmica e política. 

Durante a faculdade, Ian Gibson relata que Federico não se sobressaiu, mas, assim como tinha 

se destacado como músico, começou a se destacar como escritor. Um dos primeiros a perceber 

esse talento foi o jornalista Constantino Ruiz Carnero.  

Em 1917, produziu dois artigos na imprensa local e anunciou estar trabalhando num livro: 

Caminatas románticas por la vieja España. Num dos artigos, Regras da música, o autor 

defendeu que as regras nas artes, tão necessárias ao iniciante, só existem depois para o artista 

medíocre. Para ele, as regras só são importantes para o conhecimento básico dos estudantes de 

artes e a intuição é a verdadeira ferramenta que leva o artista para outro nível. 

De acordo com o biógrafo Ian Gibson, quando Garcia Lorca voltou para Granada, sua vocação 

estava rapidamente mudando de rumo. Não era mais somente o músico do grupo, mas 

trabalhava num livro de impressões de Castela, escrevia versos, textos em prosa de fundo 

metafísico e peças de teatro.Construiu também um diário em que datava com precisão seus 

primeiros trabalhos literários. Neles ia expondo o seu estado de espírito, cujos componentes 

eram a sua crescente rebelião contra a fé católica em que foi educado e um generalizado 

desassossego sexual. Execrava também, nesse material, o militarismo. Num ensaio intitulado 

Patriotismo, de outubro de 1917, investe contra os responsáveis por inculcar nas crianças uma 

ideia falsa de patriotismo. Ian Gibson ressalta que Federico se horripilava pela aliança entre a 

espada e a cruz, pois, para ele, usar o nome de Jesus para fins nacionalistas dá origem a 

atrocidades sem conta.  

Impresiones y Paisajes foi lançado em abril de 1918. Continha as evocações de Castela, as de 

Baeza, alguns esboços impressionistas de Granada, algumas reflexões sobre jardins e uma 

miscelânea de páginas sobre tópicos diversos. O livro obteve boas críticas, mas logo foi 

esquecido. O seu lançamento marcou o rompimento com o professor Berrueta, pois Lorca não 

o chamou para o prefácio, nem lhe dedicou nenhum agradecimento, do que veio a se arrepender 
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após a morte do mestre. Mas o lançamento do livro valeu o encontro com novos amigos, como 

Adriano del Valle y Rossi.  

Entre abril e maio de 1919, Lorca chegou a Madri, na Residencia del Estudiantes, um 

pensionato universitário dirigido pelo jovem Alberto Jiménez Fraud. Ele, junto de seus 

colaboradores, sentia-se missionário voltado à causa de uma nova Espanha e durante 27 anos 

(até a Guerra Civil) auxiliou na produção contínua de uma safra de jovens com o mesmo ideal. 

Lorca foi um desses jovens que, apesar de não ser panfletário em suas obras, tinha uma posição 

bem estabelecida sobre o que achava da sociedade e da política.  

Ian Gibson relata que pessoas de destaque fizeram conferências para os estudantes e a música 

tocada na Residencia del Estudiantes era de alta qualidade. Entre os que proferiram palestras 

sobre temas musicais estava o compositor e futuro professor de espanhol da Universidade de 

Cambridge, John Brande Trend, que ficou encantado com a atmosfera e com sua boa influência 

exercida sobre os estudantes além da aplicação de um método de ensino individualizado que 

promovia uma educação de qualidade.  

Logo no início, Lorca fez duas amizades importantes na Resi, nome carinhoso dado à 

Residencia del Estudiantes: com José "Pepín" Bello e com o futuro cineasta Luis Buñuel. 

Em março de 1929, Lorca estreou num teatro de vanguarda de Madri, o Eslava, com sua 

primeira peça El Malefício de la Mariposa. A obra é, de acordo com o biógrafo Ian Gibson, um 

frágil disfarce para a expressão da angústia do próprio poeta. A mensagem da obra parece ser 

que só os belos recebem amor. A exibição foi um desastre. Madri não estava preparada para 

uma peça em verso que falava sobre os males do amor de uma barata. 

O fracasso comercial da obra escrita e também da apresentação dela fez com que a pressão do 

pai de Lorca aumentasse para que ele conseguisse um diploma. Portanto, Federico começou 

uma segunda temporada na Resi para terminar os estudos na Universidade de Madri em 

Filosofia e Letras. Enquanto isso, editou Libro de Poemas. O crítico musical e amigo, Adolfo 

Salazar, escreveu um artigo sobre o livro que produziu certo impacto, mas pouco mais se falou 

sobre essa obra.  

No verão de 1921, Lorca tomou lições de guitarra e flamenco com os ciganos e entrou em 

contato com uma grande variedade de músicas folclóricas andaluzas e primitivas. Fez amizade 

com Manuel de Falla, estudioso desse estilo musical. Nesse mesmo verão, começou a escrever 

uma peça de fantoches: Farsa Gruñolesca. No inverno, escreveu Poema del Cante Jondo que 

representou um novo rumo para o conjunto de sua obra produzida até então. Aplicando-se ao 
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estudo do Poema del Cante Jondo em 1921 e 1922, Ian Gibson relata que Garcia Lorca reviveu 

o que chamava de memória poética da sua infância na Vega de Granada, quando tinha o costume 

de conversar com insetos e cada coisa, móvel ou imóvel como árvore ou pedra.  Federico 

percebeu uma forte ligação, tanto linguística quanto temática, entre essas lembranças, os 

poemas de Poesias Asiáticas de Nava Álvarez e do Cante Jondo andaluz. 

Aos 23 anos, em janeiro de 1923, Garcia Lorca recebeu seu diploma de advogado, o respeito 

dos familiares e nunca mais abriu um livro de direito. Esperava ter permissão, conforme 

prometido pelo pai, de ir para a Itália, mas isso não ocorreu, talvez por ser o filho mais velho e 

ter o dever de procurar um emprego. Porém, conseguiu, ao menos, licença para retornar à Madri 

para mais uma temporada na Resi. Lá conheceu Salvador Dali e começou uma amizade que 

exerceria profunda influência em sua vida 

O Dalí que Lorca conheceu nos primeiros meses de 1923, era um fogoso rebelde (tinha entre 

18 e 19 anos), contrário ao o conformismo em todas as suas manifestações e inimigo declarado 

do sentimentalismo e da religião. Ian Gibson escreve em sua biografia que Federico deixou-se 

fascinar pela aparência, personalidade e talento do jovem catalão. Já Salvador Dalí, reconheceu 

prontamente o carisma e o gênio multifacetado do poeta. Na primavera de 1923, Dalí, Buñnuel 

e Lorca se tornaram quase inseparáveis e, junto com Pepín Bello, formaram o centro de um dos 

mais animados grupos da Resi. 

Em 1923, Lorca, junto com De Falla, ocupou-se de um novo projeto: uma ópera-cômica que 

não foi concluída, mas que o interessou por vários anos. Em setembro, quando a família estava 

em férias em Málaga, o governador militar da Catalunha desfechou, com êxito, um golpe de 

Estado contra o governo relativamente progressista da época. Ele se autonomeou presidente de 

um diretório militar e foi proclamado estado de guerra, gerando a supressão de liberdade 

pública, a imposição de censura à imprensa, a abolição do Parlamento, a proscrição de todos os 

sindicatos de esquerda, menos os socialistas e a substituição dos conselhos municipais, 

legalmente constituídos, pelas juntas nomeadas pelas autoridades militares. O rei Afonso XIII 

aceitou a situação que favorecia o exército, provocando a ira do proletariado, dos políticos 

democratas e dos intelectuais. Essa ditadura durou sete anos. 

Durante esse início de golpe e por quatro anos, Lorca trabalhou na peça Mariana Pineda, uma 

heroína granadina com um triste fim. Em 1924, escreveu poemas para o seu livro Romancero 

Gitano. Entre 1924 e 1927, foram escritos cerca de 18 poemas do Romancero Gitano que 

transcendem os estreitos limites locais de suas origens 
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No outono de 24, o biógrafo Ian Gibson diz que Garcia Lorca teve toda a ideia da peça Doña 

Rosita la Soltera, através de uma conversa com José Moreno Villa, que citou a existência da 

curiosa espécie Rosa mutabilis, que é vermelha ao abrir pela manhã, fica carmim forte ao meio 

dia e, à tarde, torna-se branca, morrendo na mesma noite. Lorca associou essa variante como 

símbolo da fuga do tempo e da brevidade do amor. Somente anos depois, a peça foi colocada 

no papel. 

Federico passou o Natal em Granada com a família e, em 25 de janeiro, datou o original 

definitivo de Mariana Pineda. O tratamento que ele deu ao amor, segundo o próprio autor, teria 

um significado profundo e pouco perceptível para a maioria do público. Mariana é apaixonada 

e age para agradar o amor de sua vida. Toda sua atuação política e liberal conspiratória tem 

como objetivo final Pedro que se mostra fraco e de pouca ação. A burguesia que aparece na 

peça tem uma visão cínica e aristocrática, não tenta salvar a heroína que enfrenta todo o 

sofrimento com dignidade. 

Em 25, Garcia Lorca passou a Semana Santa com a família de Dalí em sua vila na beira da praia 

de Es Llané, localizado na cidade de Cadaqués, na Costa Brava. Ali conheceu a irmã de Dalí, 

Ana Maria, com 17 anos e se tornaram imediatamente amigos e com ela manteria contato por 

cartas por toda a vida. Foi a partir dessa visita que sua presença na obra de Dalí se tornou quase 

obsessiva, com muitas pinturas e desenhos de sua cabeça. Foi com Dalí que Garcia Lorca 

conheceu a cidade de Barcelona. Ao voltar a Madri, ele começou a trabalhar na Oda a Salvador 

Dalí. 

Foi nessa época também que houve a conferência de Louis Aragon na Residencia del 

Estudiantes sobre o surrealismo. Ian Gibson relata que Garcia Lorca ansiava sair da Espanha 

de moral ultrapassada, com censura e tabus, mas, aos 27 anos, continuava totalmente 

dependente financeiramente dos pais e esperava pelo dia que conquistaria sua liberdade por 

meio do teatro. 

Em 1926, Garcia Lorca estava bem adiantado na peça Amor de Don Perlimplín con Belisa en 

su Jardín, cujo tema é a impotência sexual. Perlimplín, tendo cinquenta anos, ainda é virgem, 

mas é impotente, devido a causas psicológicas como o temor da castração e a submissão à mãe 

dominadora. Ao descobrir sua impotência na noite de núpcias, resolve, por vingança, se 

disfarçar de um jovem galã de capa vermelha. Assim, encontra Belisa e torna-se potente. Depois 

de concluir que sua virilidade só se estabelece através da fantasia, Perlimpín se sacrifica por 

Belisa para libertá-la e liberta-se do pesadelo que eram formados pelos seus problemas 

psicológicos. Como na morte de Mariana Pineda, também aparece nessa morte uma dimensão 
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cristológica, com cenas que fazem alusão à Crucificação como a capa vermelha do álter ego de 

Perlimplín, o manto púrpuro da paixão de Cristo e a criada dizendo a Belisa que ela está vestida 

no sangue glorioso do senhor, reforçando a ligação do poeta com as questões religiosas. 

Em 1927, Lorca foi para Barcelona para a estreia de Mariana Pineda, interpretada por 

Margarita Xirgu. Dalí desenhou e concebeu cenários modernistas para esssa peça. Ela estreou 

em 24 de junho com grande sucesso, mas com temporada bastante curta. Na mesma época, 

Garcia Lorca expôs 24 desenhos muito influenciados por Dalí. Esse ano também contou com a 

saída da primeira remessa de prova de Canciones. 

No meio do ano, Garcia Lorca passou poucos dias em Madri antes de voltar a Granada. Em 

outubro, abriu a temporada de Mariana Pineda na capital, com sucesso. A intenção dele com a 

peça foi criar uma atmosfera que, sugerindo imagens de estampas do século XIX, fosse-lhe 

permitido abordar temas românticos sem cair no pastiche do drama romântico. Porém, a peça 

já não refletia seu modo de ver o teatro. A peça fez temporada de 10 dias e não rendeu grandes 

compensações financeiras. 

Em 1928, La Zapatera Prodigiosa estava pronta, uma Oda al Santíssimo Sacramento estava 

em produção, uma conferência sobre canções de ninar espanholas estava por vir, o lançamento 

do Romancero Gitano era iminente e, ainda, Garcia Lorca queria publicar um álbum de 

desenhos com a colaboração de Dalí e de Gasch. Porém, a sua atual ocupação era sua 

participação na revista Gallo, projeto de um grupo de jovens escritores granadinos. Seria uma 

revista antiprovinciana voltada para o mundo exterior e que refletia os rumos contemporâneos. 

De início, a revista foi muito bem acolhida pelos círculos mais bem esclarecidos e, como se 

propunha, irritou a burguesia local. No segundo número, publicou a primeira tradução 

espanhola do Manifesto antiartístico, de Gasch, Dalí e Luís Montanyà. O manifesto tinha 

bastante participação de Federico e rejeitava toda imitação da arte do passado, propondo uma 

nova era das máquinas, uma era de movimento e sem sentimentalismo, voltada para as novas 

tecnologias. Ele citava artistas e ícones dessa nova intelectualidade: Pablo Picasso, Juan Gris, 

Amédée Ozenfant, Giorgio de Chirico, Joan Miró, Jacques Lipchitz, Constantin Brancusi, Max 

Arp, Le Corbusier, Pierre Reverdy, Tristan Tzara, Paul Eluard, Louis Aragon, Robert Desnos, 

Jacques Maritain, Maurice Raynal, Christian Zervos, André Beton, Jean Cocteau, Federico 

Garcia Lorca e Igor Stravinski. 

Ian Gibson relata que depois do segundo número da Gallo, Garcia Lorca voltou a Madri e 

esqueceu-se da revista, que, sem sua ajuda, ficou condenada à extinção.  
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O livro Romancero Gitano foi publicado em julho e alcançou enorme sucesso. Federico tornou-

se famoso vendendo poesia e apesar de tentar seguir o conselho de Dalí de ser livre para 

expressar os recônditos do inconsciente, estava em um de seus períodos de depressão. 

Sempre que possível, assistia às sessões do Cine Clube. Elas aconteciam em diferentes cinemas 

alugados e não em instalações próprias. Os filmes eram, em sua maioria, documentários 

selecionados dos novos lançamentos ocorridos na capital francesa, mas exibia também filmes 

orientais e ocidentais. 

Em 12 de junho, Federico embarcou no trem para Paris. Chegou no outro dia e passou apenas 

um dia na cidade. Na noite de 14 de junho, fez a travessia em mar agitado, passou duas noites 

em Londres e depois foi por Hereford e Oxford. Em 19 de junho de 1929, embarcou para Nova 

Iorque. 

Foram seis dias num navio gêmeo do Titanic, o que garantiu muito conforto e tranquilidade. 

Acomodou-se no campus da Universidade Columbia como estudante de inglês. Gostou muito 

da cidade mais arrojada e mais moderna do mundo e das pessoas ingênuas e simpáticas, como 

Ian Gibson relata em sua biografia sobre Garcia Lorca.  

A Universidade Columbia era importante centro de estudos hispânicos na América. A Casa 

Hispânica tornou-se muito frequentada por Federico, pois lá se falava espanhol à vontade, se 

tocava e cantava canções populares para audiência interessada, lia-se e espairecia-se como se 

estivesse na Residencia del Estudiantes na Espanha. 

Introduziu-se no mundo negro do Harlem, com o qual descobriu muitas afinidades. Escreveu 

Oda al rey de Harlem. No poema, há indicação da relação entre a qualidade primitiva da música 

negra e a do canto jondo, como também da condição de apartheid desses negros e a dos ciganos 

de Andaluzia. É um poema sobre as minorias oprimidas e que se encontram nessa mesma 

posição em todo o globo. Ele canta sobre o negro, o judeu, o cigano e o homossexual. Em Nova 

Iorque, encontrou vítimas de uma sociedade insensível, cruel e que tentavam sobreviver num 

mundo desumanizado, dominado por máquinas, assim como acontecia no seu país natal. 

A partir de 18 de agosto de 1929, Lorca passou as férias escolares com amigos na fronteira 

canadense. Nesse tempo de contato com a natureza, escreveu três poemas: Poema doble del 

lago Eden, Cielo vivo e Tierra y Luna. Neles, usa um tom de desespero para falar das 

lembranças da felicidade da infância e dos desgostos recentes. 

Em 21 de setembro, voltou à Universidade e permaneceu até janeiro. Escreveu: Infancia y 

Muerte e um poema intitulado Danza de la Muerte, que denuncia o materialismo.  
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Durante o período de festas, Lorca foi muito produtivo, escrevendo diversos poemas como: 

Paisaje de la Multitud que Vomita, Luna y Panorama de los Insectos, Pequeño Poema Infinito 

e Sepulcro Judío, todos com uma temática de horror e morte. 

Depois das festas, sentindo intensamente a separação da família, apesar da gentileza dos 

amigos, escreveu: Navidad que descreve a angústia do homem moderno distanciado de Deus e 

da natureza e condenado a viver numa sociedade materialista e cruel. 

Em Barcelona, o primeiro filme falado foi mostrado em setembro de 1929. Mas, em Granada, 

ainda não havia chegado essa modernidade. Lorca frequentou diversos cinemas em Nova Iorque 

e chegou a produzir um roteiro para um longa metragem. Frequentou teatro e entusiasmava-se 

com o que considerava como teatro novo ou alternativo. Também se encantou com o teatro 

negro e chinês. 

A situação política da Espanha mudou durante esse período. O ditador Miguel Primo Rivera, 

após sete anos no poder, foi substituído por Dámaso Berenguer, mais moderado e que prometeu 

eleições gerais. Apesar da situação política parecer favorável, Lorca estava indo para Cuba, 

local que tinha muita vontade de conhecer desde a infância. Chegou em Havana em 7 de março 

desse ano. O poeta era bastante conhecido por lá e foi recebido por representantes do Instituto 

Hispano-Cubano. O encantamento foi recíproco, dos cubanos pela sua personalidade e dele pela 

beleza da ilha. Lá realizou cinco conferências que estavam programadas com sucesso e escreveu 

um único poema, Son, nome de um ritmo popular na época em Havana, parecido com a rumba. 

Escreveu a peça El Público que apela para o respeito do direito do indivíduo de amar conforme 

sua natureza e suas necessidades. Nela, defende os direitos do amor em todas as suas variantes. 

A mesma angústia de El Público, é expressa também no poema Oda a Walt Whitman que 

simboliza o homossexual isento de vergonha e de promiscuidade. É um arquétipo de homem 

sem traços efeminados, puro e isento de vícios. De acordo com Ian Gibson, tudo leva a crer que 

Garcia Lorca ainda tinha problemas com sua sexualidade. No poema, usa a palavra marica de 

forma cruel, associando-a com ratos, cloacas e lama. A ode foi publicada em 1934, somente no 

México,  em edição limitada apenas para os amigos. 

Sabe-se também que leu algumas partes de Yerma, que o ocuparia ainda por vários anos, para 

uns amigos que o hospedavam por lá. A peça remete à infância do poeta, às suas lembranças da 

romaria anual na aldeia de Moclín, nas montanhas ao norte de Vega. Essa peregrinação, famosa 

em toda a Andaluzia, levava muitos devotos a buscarem solução para a infertilidade. A 

explicação para o sucesso da romaria acontecia pela característica orgíaca da celebração no 
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início do século XX, resultando realmente num aumento significativo do número de mulheres 

grávidas. 

Em meio a muita corrupção e injustiça, Cuba vivia sob a ditadura de Machado e, em Havana, 

havia muita pobreza. Os milhares de imigrantes do campo aumentavam a prostituição e a 

criminalidade na capital. O poeta passou um período de muita alegria em Cuba.  Era bastante 

conhecido e teve muita atividade social, podendo mostrar seu lado extrovertido, divertido e até 

vulgar. Frequentava o Alhambra, teatro de gênero sátiro político e pornográfico, somente para 

homens e que apresentava espetáculos originados, em parte, da comédia del ‘arte italiana. 

Apesar da diversão e do reconhecimento, Federico retornou à Espanha e chegou em Granada 

no primeiro dia de julho de 1930. Em dezembro, já em Madri, estreou a peça La Zapatera 

Prodigiosa com muito sucesso, encerrando temporada em abril. Em entrevista para um jornal, 

Garcia Lorca explicou a importância do coro. Em seus textos dramáticos, o coro aparece 

normalmente como um grupo de vizinhos que comenta a ação do protagonista. Esse elemento, 

para Federico, era essencial na dramaturgia. Ian Gibson observa que a afirmação feita pelo 

dramaturgo sugere que ele andou lendo dramas da antiguidade grega e ouvindo Cipriano Rivas 

Cherif, grande influência na escrita e construção de Bodas de Sangre e Yerma, peças em que o 

coro recebe um tratamento bem mais amplo e profundo. 

O cenário político espanhol estava tenso. As eleições prometidas pelo general Berenguer foram 

adiadas e, logo depois, ele e todo o seu gabinete renunciaram. O rei Afonso XIII e o almirante 

Juan Bautista Aznar formaram um novo governo e resolveram fazer eleições municipais e não 

gerais. 

De acordo com a biografia escrita por Ian Gibson, no dia das eleições, Garcia Lorca estava 

tomando um café com o amigo Rafael Martínez Nadal, quando uma passeata de republicanos 

se aproximou. Nadal sugeriu que se juntassem ao cortejo e ele aceitou. Um destacamento da 

guarda civil apareceu, fechou o caminho, houve tiros e começou a perseguição. Garcia Lorca 

chegou de volta ao hotel lívido e empoeirado. Começou a contar, de maneira bastante viva todos 

os detalhes do que havia ocorrido para uma plateia atenta.  O resultado dessa ação política foi 

a vitória dos republicanos. O rei deixou o país e foi proclamada a Segunda República. Havia a 

esperança de não ocorrer uma guerra civil e se fortaleceu o sonho de uma Espanha democrática. 

Os republicanos se concentraram na educação, decididos a acabar com o analfabetismo. O 

número de escolas dobrou na Espanha, contrataram mais professores e iniciaram várias medidas 

culturais e educativas por todo o país. Tinham o objetivo de separar a Igreja do Estado, o que 
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ultrajava a hierarquia católica que contava com muitos privilégios. A reação da Igreja foi 

instantânea e muito hostil a essa medida. 

Enquanto isso, Lorca publicou Poema del Cante Jondo em fins de maio e, de volta a Granada, 

em 19 de agosto, terminou uma nova peça: Así que Pasen Cinco Años. Além disso, escreveu 

um livro de versos Poema para los Muertos. 

Ian Gibson afirma que pouco se sabe sobre a gênese de Así que Pasen Cinco Años e pouco 

também sobre suas intenções com a peça. Garcia Lorca a definiu assim: "É um mistério com as 

características do gênero, um mistério sobre o tempo, escrito em prosa e verso". Federico deixa 

claro durante sua obra que nunca admitiu a procrastinação do amor e a ocultação do verdadeiro 

sentimento aos seres humanos. Para ele, essa ação só poderia ter um destino: a morte.  

Nessa lenda sobre o tempo, aparecem os ecos dos primeiros poemas de Garcia Lorca, com suas 

alusões obsessivas ao amor perdido. Aparecem nela também, o tradicional e ultramoderno do 

autor, exprimindo com a angústia acerca do futuro, da certeza da morte e da impossibilidade de 

realização amorosa e sexual. 

Em maio de 1931, o governo provisório da República, com as reformas educacionais e culturais 

em andamento, criou as Misiones Pedagógicas para atender populações desfavorecidas das 

pobres aldeias do país. Esse projeto levava para as comunidades peças teatrais, concertos, 

exposições de arte, conferências, filmes, bibliotecas e assistência aos professores locais. Isso 

entsiasmou bastante os intelectuais do país, inclusive Garcia Lorca.  

A causa religiosa, por outro lado, estava dividindo opiniões. O novo ministro da Justiça, 

Fernando de Los Rios, queria construir uma sociedade democrática, sem violência, mas a 

esquerda radical não tinha paciência com sua complacência e a direita rejeitava seu julgamento 

liberal e queria manter uma posição conservadora. A conciliação entre as duas Espanhas e a 

manutenção da República estava se tornando impossível. 

Em novembro, Garcia Lorca anunciou o projeto La Barraca, pertencente à nova reforma 

edcucaional, que consistia na criação de um teatro universitário itinerante que representasse 

obras clássicas (Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca) nas aldeias e feiras da Espanha 

rural, onde era ausente a vida cultural. E, com o apoio do governo, o projeto foi se tornando 

real. Foram meses de trabalho, desde a escolha do elenco, de repertório e até o final dos ensaios. 

Em 10 de julho de 1932, La Barraca se pôs a caminho com destino à velha cidade de El Burgo 

de Osma. Apresentaram La Cuerva de Salamanca, Los dos Habladores e La Guardia 
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Cuidadosa de Cervantes. No começo de agosto, o autor voltou para Granada para terminar 

Bodas de Sangre.  

A origem de Bodas de Sangre parece ter sido uma breve notícia publicada no jornal ABC, de 

Madri, sobre um misterioso assassinato cometido na véspera de um casamento perto da cidade 

andaluza de Níjar, na província de Almería. A vítima, Curro Montes Cañadas, ex-amante da 

noiva, raptou-a na véspera do casamento e, posteriormente, foi baleado pelo irmão do noivo. 

As reportagens do jornal e a peça têm muitas coincidências entre si. 

De acordo com Ian Gibson, Garcia Lorca colocou na peça vários aspectos do drama irlandês, 

de J. M. Synge, Riders to the Sea. Também incorporou o linguajar e o modo de sentir do povo 

da Andaluzia rural que, para ele, era natural, pois tivera precoce e completa imersão na poesia, 

na música, na fala e na cultura popular da Andaluzia. 

O tema central da obra Bodas de Sangre é a frustração erótica. Federico parecia saber, a partir 

do conjunto de sua obra, que não há pior solidão que a de um casamento infeliz, pois é uma 

situação da qual não há escape, não há segunda chance. Se Leonardo e a Noiva tivessem seguido 

seus instintos, a tragédia não teria acontecido. Desenvolveu também essa ideia em Yerma, Doña 

Rosita e La casa de Bernarda Alba. Yerma, Rosita e Adela, assim como os protagonistas de 

Bodas de Sangre, procuraram uma saída para viver aquilo que parece natural e instintivo, mas 

todos seguem por um caminho semelhante à morte física ou espiritual. As obras de Garcia Lorca 

relatam que a única esperança de felicidade está em viver plenamente a vida dos instintos e não 

a vida imposta pela sociedade. 

Enquanto isso, em 10 de agosto de 1932, o general monarquista José Sanjurjo tentou um golpe 

militar contra o governo em Sevilha. Ficou clara, então, a existência de uma conspiração da 

direita contra a República. 

Também em agosto de 1932, a Barraca partiu para a Galiza e as Astúrias, apresentando-se em 

várias localidades. Viajou para o sul, para o quarto centenário da Universidade de Granada e, 

depois, foi a vez de Madri, na Universidade Central. Enquanto isso, a montagem de Bodas de 

Sangre era preparada e Federico seguia com suas conferências por todos as cidades espanholas. 

Em 19 de dezembro, a Barraca apresentou La Vida es Sueño, com a presença do alto escalão 

do governo. A imprensa conservadora declarou que a Barraca era uma máquina de propaganda 

a serviço dos agitadores marxistas, judeus e comunistas, que procuraram trazer para a Espanha 

a o que chamavam de Revolução Vermelha. 
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Garcia Lorca esteve envolvido com a Barraca pelos próximos três anos, o que lhe desviou a 

atenção da produção de sua própria obra, mas lhe deu muita experiência técnica sobre a 

produção e a encenação teatral, pessoas e a realidade da Espanha e de seu tempo. 

Em 1933, aconteceu o massacre de Casas Viejas que foi o massacre dos anarquistas pelo 

governo; a ascensão de Adolf Hitler ao poder que em 30 de janeiro tornou-se chanceler da 

Alemanha; o incêndio do Reichstag em fevereiro; e, em março, deu-se a dissolução dos partidos 

políticos conferindo plenos poderes à Hitler, seguindo-se da concordata com Roma e da 

crescente perseguição de judeus e intelectuais. Tudo isso fortaleceu a direita na Espanha e 

tornou iminente a guerra civil no país. 

Ian Gibson conta em sua biografia que a estreia de Bodas de Sangre foi um acontecimento. Os 

maiores artistas, escritores, intelectuais, políticos e pessoas da sociedade de Madri 

compareceram. A direção de Garcia Lorca havia sido primorosa e atendia intelectuais e público 

comum. Foi um sucesso e as críticas eram quase sempre favoráveis. 

O fascismo espanhol, estimulado pelos regimes alemão e italiano, movimentava-se. Apareceu, 

em Madri, um periódico chamado El Fascio que tinha Garcia Lorca e a Barraca entre seus alvos 

favoritos. Nessa época, o autor já se declarava contra o fascismo publicamente. 

Ian Gibson relata que Yerma teve seu ponto de partida na infância do poeta com a romaria dos 

cornudos da aldeia de Moclín. Não se sabe se a protagonista foi baseada em pessoa real ou 

várias pessoas. Uma possibilidade é a primeira esposa de seu pai, Matilde Palacios, que morreu 

sem filhos. O assunto também aparece no poema de 1918, Elegía, sobre o sofrimento de uma 

solteirona de Granada. Em Así que Pasen Cinco Años, também o poeta já havia abordado o 

tema da frustração materna com o personagem Manequim. Além disso, Ian Gibson faz a relação 

entre o tema e a própria consciência de Garcia Lorca acerca de sua esterilidade como 

homossexual, como é possível ver nos poemas de Canciones e no soneto Adán 

Novamente, Garcia Lorca deixa claro na peça Yerma que ela foi feita para Victor e perdeu a 

oportunidade de dar-se a ele por vergonha e pelo pai materialista, o que fez com que ela se 

casasse com Juan. Garcia Lorca associa ausência de desejo com infecundidade e também 

associa o pudor imposto pela sociedade a partir de seus códigos de moralidade com a 

infelicidade. Ele demonstra também rejeição ao machismo que reduz as mulheres a cidadãs de 

segunda classe, não as permitindo ter prazer ou escolha que saia do convencional. 

Garcia Lorca soube do sucesso das apresentações de Bodas de Sangre na Argentina. O 

empresário da atriz Lola Membrives, Juan Reforzo, insistiu na sua presença no país, tanto para 
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prestigiar aquela montagem da peça como para fazer uma série de palestras na capital argentina. 

Além disso, Lola Membrives mostrava interesse em produzir La Zapatera Prodigiosa, mas 

Lorca queria estar mais independente financeiramente para viajar e também se preocupava com 

as apresentações de La Barraca. 

Mesmo assim, as perguntas sobre política e comunismo continuavam e Garcia Lorca criticava 

a poesia de inspiração política ou ligada à propaganda dela, pois acreditava que o artista, 

especialmente o poeta, precisavam ser livres para ouvir as vozes que nascem dentro do seu 

próprio ser. De acordo com Federico, há três tipos de vozes que nascem do artista: a voz da 

morte, da onde surgem os pressentimentos, a voz do amor e a voz da arte. O poeta, para ser 

autêntico deveria deixar a política de lado e ser um anarquista que somente escutasse suas vozes 

interiores. 

Em 13 de outubro, Garcia Lorca chegou em Buenos Aires e foi recebido com muita pompa. Lá 

deu a declaração sobre as peças impossíveis e disse que Así que Pasen Cinco Años e El Público 

fariam com que o público enxergasse o seu verdadeiro drama e, por ficarem desgostosos de 

enxergarem a verdade, levantar-se-iam e deixariam a plateia.  

Enquanto estava na Argentina, a campanha eleitoral na Espanha se acirrava. Em 29 de outubro 

de 1933, José Antônio Primo de Rivera, em um comício inaugural da Falange Espanhola, 

partido fascista de inspiração mais italiana que alemã, fundiu-se numa coligação eleitoral, a 

CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), presidida pelo líder do partido 

católico. Por outro lado, muitas divergências entre os partidos de esquerda e republicanos, 

impediam uma coligação democrática. Os anarquistas declararam a intenção de se abster. Como  

resultado a direita ganhou as eleições em 1933 e a situação mudou radicalmente para pior do 

ponto de vista da democracia. 

Bodas de Sangre foi realmente uma montagem de sucesso em Buenos Aires e rendeu muito 

dinheiro ao autor. La Zapatera Prodigiosa estreou em Buenos Aires pouco depois da centésima 

apresentação de Bodas de Sangre. Garcia Lorca retornou à Espanha em abril de 1934 e logo 

inteirou-se da situação sócio-política do país. A direita restabelecera a pena de morte, entre 

outras mudanças que iam gradativamente polarizando democratas e antidemocratas, 

aproximando o início da Guerra Civíl Espanhola. 

Em 29 de dezembro de 1934, Yerma teve sua estreia na Espanha e foi aclamada pelos 

republicanos e abominada pelos de direita e pelos católicos conservadores, por causa do 
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conteúdo sobre os cultos de fertilidade e a ausência de felicidade ou vida dentro do casamento, 

o que poderia incitar a separação e a busca pela felicidade fora do matrimônio. Por isso, Garcia 

Lorca passou a ser visto como inimigo do catolicismo. 

Em 1935, para não perder novamente as eleições, a Internacional Comunista entrou numa 

política de colaboração com os partidos democráticos e as principais alianças progressistas da 

Espanha, menos a dos anarquistas e, em janeiro de 1936 foi assinado o acordo que criava uma 

Frente Popular com base num programa mínimo. O período de campanha eleitoral foi muito 

tenso para a população espanhola. 

Garcia Lorca se mostrava progressivamente radical em suas opiniões e aderiu à Frente Popular. 

Estava envolvido também em vários de seus projetos em Madri junto com seu novo 

companheiro Rafael Rodríguez Rapún. De acordo com Ian Gibson, a política e as artes haviam 

se misturado e tudo que Federico produzia estava  relacionado com a política. Muitos artistas 

usavam sua influência para tentar evitar as horríveis consequências de uma nova vitória dos 

conservadores e Garcia Lorca era um deles. Lia manifestos e se reunia em encontros com as 

forças progressistas. Por ser um autor renomado internacionalmente, a imprensa deu ampla 

publicidade a tudo que estava relacionado com sua pessoa e, portanto, ficou amplamente 

conhecida a sua relação com a Frente Popular e as suas ações de cunho político. 

Em 16 de fevereiro, dia da eleição, a Frente Popular foi vencedora por pequena margem e, como 

primeira decisão de governo, mandou libertar os presos políticos. A vitória apavorou as classes 

abastadas que imaginavam a Revolução Vermelha por todo o país. De fevereiro em diante, com 

provocações, mortes e retaliações quase diárias, o quadro agravou-se progressivamente até 

culminar na Guerra Civil Espanhola. 

Garcia Lorca estava preparando uma futura produção de Así que Pasen Cinco Años, mesmo 

que publicamente continuasse afirmando que a peça era irrepresentável. Terminou de escrever 

La casa de Bernarda Alba em 19 de junho de 1936 e classificou-a como uma obra que não tinha 

nada de poético ou literário, era teatro puro. A peça é baseada em Frasquita Alba Sierra, vizinha 

da primeira casa de Don Federico García em Asquerosa. 

Em 14 de julho de 1936, Garcia Lorca estava com os pais na Huerta de San Vicente e Dona 

Vicenta estava feliz com a presença do filho, conforme dizia a carta que foi escrita à filha Isabel. 

O prefeito de Granada, recém-eleito, era o jovem socialista dr. Manuel Fernandez-Montesinos, 
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casado com a irmã de Federico, Concha. Provavelmente foi ele que informou à família dos 

graves desdobramentos políticos que estavam acontecendo últimos dias.  

Em 23 de julho, Granada estava inteira em poder dos insurretos, mas ainda havia a possibilidade 

de uma renovada resistência interna dos republicanos. Por isso, foi instaurado na cidade um 

reinado de terror que durou meses e resultou na morte de centenas de inocentes. Execuções 

diárias aconteciam junto aos muros do cemitério com total impunidade desses grupos que 

chacinavam, torturavam e reduziam a população a um estado de pânico total. 

No primeiro dia da revolta, Federico foi levar comida para o cunhado que havia sido preso, mas 

não conseguiu entregá-la. Ficou arrasado com as condições em que os prisioneiros eram 

tratados e todo o resto que presenciou nesse dia. Em 6 de agosto, uma patrulha falangista chegou 

à Huerta e revistou o local. Em 9 de agosto, um novo grupo retornou procurando os irmãos do 

caseiro, acusados da morte de duas pessoas em Asquerosa. Não os encontrando, começaram a 

torturar sua família e a chicotear o caseiro. Federico foi defendê-los e foi agredido e jogado ao 

chão. Sendo reconhecido por quem era, colocaram-no em prisão domiciliar. Vendo o perigo 

que corria, pediu ajuda ao amigo Luis Rosales que lhe deu asilo em sua casa, localizada a menos 

de 300 metros do Governo Civil repressor. Na época, parecia ser a melhor escolha estar mais 

perto do local inimigo do que mais afastado ou escondido onde outros já tinham sido levados 

para a prisão. Mas estava enganado. 

Em 16 de agosto, o cunhado de Garcia Lorca foi executado com mais 29 outros prisioneiros e, 

na tarde do mesmo dia, Federico foi preso e levado numa operação de grande escala. Dois dias 

depois, foi executado. Seus restos mortais nunca foram achados e, até recentemente, a polícia 

negava que tinha sido executado por uma ordem oficial. Porém, documentos legais foram 

encontrados e neles se pedia a execução de Federico Garcia Lorca que parecia ser mais perigoso 

com as palavras do que com uma arma na mão. 
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2.2. Federico Garcia Lorca e o teatro: 

Federico Garcia Lorca foi um artista que nasceu e cresceu na época de plena decadência do 

teatro espanhol, no entanto, é um teatro com vasta tradição, pois tinha reconhecimento como o 

teatro inglês e era superior ao francês quanto ao vigor e à originalidade (GUARDIA 1944 p. 

247). O teatro espanhol estava estagnado pelas obras comerciais que visavam somente ganhar 

dinheiro, ocasionando um teatro estereotipado e submetido a atores cômicos e reconhecidos 

pelo público. 

A opressão do teatro comercial não permitiu a entrada de artistas e dramaturgos que possuíam 

a capacidade de modificar o quadro posto na Espanha. Além das comédias tradicionais da 

época, houve autores e diretores que criaram o teatro psicológico e satírico, o teatro cômico 

sentimental, a tragicomédia ou tragédia grotesca, o teatro do sonho, o teatro poético entre 

outros. É nesse fervilhar de ideias e também com o panorama tradicional e bem-sucedido da 

Espanha como com Calderón de la Barca e Lope de Vega que Lorca aparece com o seu primeiro 

manuscrito de El Maleficio de la Mariposa. 

O teatro de Federico Garcia Lorca é uma reação à insatisfação com o teatro realista. O poeta 

aparece, portanto como um restaurador do drama espanhol e, apesar de estar em um contexto 

histórico em que os diversos países europeus estavam construindo peças teatrais pós 

românticas, modernas e com estética e conteúdo simbólico, ele se preocupou em não concentrar 

sua obra somente no estético, fazendo uma oposição clara ao realismo, mas também fez questão 

de trazer influências clássicas e reinterpretá-las no contexto vigente. A cultura greco-latina, 

autores como Shakespeare, Lope de Vega, Calderón de la Barca entre outros foram influências 

e referências importantes para as peças de Lorca.  

Desde o início, portanto, Federico trouxe uma construção de drama que fugia do realismo e que 

procurava, apesar de sua influência clássica, negar as normas da escrita dramática e também da 

concepção do que se acreditava pelo teatro, cenário, figurinos e outros elementos cênicos. Ele 

procurou experimentar mudanças estruturais e textuais em suas obras dramáticas.  

A característica principal das peças de Garcia Lorca é, em primeiro plano, a potência poética 

textual. Não poderia ser diferente, afinal todo texto escrito pelo autor vem da poesia, apesar de 

ter iniciado seus escritos com o texto dramático.  

“A sua vocação dramática está clara não apenas pelo fato de 

que sua produção teatral precedeu cronologicamente à lírica, 

mas porque essa lírica – como qualquer leitor constata de 

imediato – está carregada de tensão dramática, no impulso 
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cênico contido no diálogo, forma que, às vezes, seus poemas 

assumem de maneira explícita. ” (GONZÁLES 2013 p. 12) 

 

Com a potência poética dentro do drama e com o impulso cênico contido nas suas obras líricas, 

Garcia Lorca conseguiu quebrar com o teatro alienante presente na Espanha. Não era só na 

linguagem que a sua obra era inovadora, mas se preocupava com o conteúdo dela. Em todas as 

peças há um conflito semelhante: o do indivíduo criador que entra em choque com a instituição 

enrijecida e estéril (GONZÁLES 2013 p13).  

Por meio da linguagem e do tema central, Federico constrói um teatro denominado pela crítica 

polonesa Urszula Aszyk como nuevo teatro poético, pois a partir das características do teatro 

lírico em verso presente no modernismo espanhol, une o verso à prosa. Essa presença do poético 

atravessa o verbal e inunda todos os sistemas de signos teatrais, ou seja, a poesia está presente 

no modo como a luz é criada, no cenário e nos elementos cênicos, figurinos, maquiagens, gestos 

e movimentos indicado para o ator. Além do poético, há a metáfora e a construção, muitas 

vezes, de um metateatro. Os fatos, personagens e diversos símbolos aparecem pela cena 

significando além do que aparentam e, às vezes, querem dizer algo sobre o mecanismo da 

representação e do teatro, como na peça El Público. Nela o autor coloca em cena atores 

representando a conhecida peça de Shakespeare Romeu and Julieta e também dos 

representantes do público que, por meio de comentários, modificam o destino e o desfecho da 

obra.  

A união entre influências clássicas, poesia, drama, paixão pela terra espanhola, pelas pessoas 

que lá vivem e o conflito do ser humano que luta em favor da própria liberdade forma as peças 

de Lorca. Em 17 anos, Federico escreveu 15 peças e algumas delas foram produzidas e também 

interpretadas em alguns países enquanto o dramaturgo ainda estava vivo. As peças, de acordo 

com Mario M. González, podem ser divididas em quatro classificações: teatro menor, teatro de 

ensaio, teatro maior e teatro inconcluso. O teatro considerado menor é aquele escrito na 

juventude do autor e que contava, muitas vezes, com a utilização de marionetes e  tinha como 

principal influência contos populares: El Malefício de la Mariposa (1919), La Niña que Riegala 

Albahaca y el Príncipe Preguntón (1923), Dón Cristóbal y la Seña Rosita (1922), Teatro Breve 

(1928), Viaje a la Luna (1929), La Zapatera Prodigiosa (1ª versão 1926 e segunda versão 

1933), Amor de Don Perlimplín com Belisa en su Jardín (1928), Retabillo de Dón Cristóbal 

(1931) são as peças que constituem essa classificação escolhida por Gonzáles.  

Já as peças O Passeio de Buster Keaton (a partir de 1928), A Donzela, o Marinheiro e o 

Estudante (a partir de 1928), Diálogo Mudo dos Cartuxos (a partir de 1928), Diálogo de Dois 
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Caracóis (a partir de 1928), Diálogo com Luís Buñuel (a partir de 1928), Viaje a la Luna 

(Roteiro para cinema escrito entre 1929 e 1930), Así que Pasen Cinco Años (1931), El Público 

(1933) fazem parte do teatro de ensaio de Lorca que, em sua maioria, são peças curtas com 

diálogos breves. Así que Pasen Cinco Años e El Público são duas peças longas do teatro de 

ensaio e fazem parte das obras que o autor considerou como impossíveis de serem colocadas 

em cena, pois acreditava que eram peças que quebravam muito com a estética e com as normas 

teatrais vigentes e, portanto, estavam à frente de seu tempo. O escritor considerava que o 

público espanhol da época não compreenderia o que estava sendo dito. Foram nessas peças de 

ensaio que Lorca pode se ensaiar como dramaturgo e dar liberdade a sua imaginação, colocando 

em forma de texto aquilo que desejava experimentar na cena dramática espanhola. 

O teatro maior de Federico inclui as peças mais conhecidas e mais representadas. As peças 

Mariana Pineda (entre 1923 e 1925), Doña Rosita la Soltera ou El Lenguaje de las Flores 

(iniciada em 1924 e finalizada em 1935), Bodas de Sangre (entre 1928 e 1932), Yerma (entre 

1933 e 1934), por último La Casa de Bernarda Alba (1936), finalizada dois meses antes do 

autor ser assassinado, fazem parte dessa classificação. 

A última categoria proposta por Gonzáles é o teatro inconcluso constituído por fragmentos de 

textos dramáticos como Comédia sem Título (entre 1935 e 1936), parte da trilogia A destruição 

de Sodoma ou o Drama das Filhas de Loth (que poderia integrar uma trilogia com Bodas de 

Sangre e Yerma), Tamar e Amnon, Caim e Abel e Os Sonhos de Minha Prima Aurélia (1936) 

que possui apenas o primeiro ato escrito e parece pertencer a uma continuação de Dona Rosita, 

a solteira. Há mais algumas peças que só estavam em projetos. Seriam por volta de 20 peças 

iniciadas ou em construção quando Garcia Lorca morreu. 

A fim de perceber a linha criativa do autor e de unir temas coincidentes dentro da sua obra 

dramática, apresenta-se a seguir um pequeno resumo das suas peças mais significativas dentro 

das diferentes categorias propostas por Gonzáles. 

 

a) El Malefício de la Mariposa  

A história se passa em uma comunidade de baratas. O Baratinho é apaixonado pela Baratinha 

Sílvia. Ela, por sua vez, não gosta do amor que lhe é destinado e o rechaça. Ele sofre com o 

amor não correspondido. Porém, um dia chega à comunidade uma mariposa moribunda e com 

asas puídas. A Mariposa traz consigo uma perspectiva diferente de mundo e a apresenta  ao 
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Baratinho que se apaixona por ela perdidamente. Mas, no momento em que o protagonista se 

declara a Mariposa, ela morre. A tristeza infinita leva também o Baratinho ao suicídio.  

Essa peça, representada por fantoches e com insetos como personagens, parece uma peça 

infantil, mas seus temas principais são a frustração, o amor e a morte. Temas caros para Garcia 

Lorca e que se repetirão posteriormente em outras peças.  

Além dos temas recorrentes, o prólogo da obra, deixa claro sua perspectiva acerca da espécie 

humana que, apesar de se sentir superior a todas as outras espécies do mundo, está em cheia de 

pecados e vícios, situação em que nenhuma outra espécie está inserida.  

“¿Por qué os causan repugnancia algunos insectos 

limpios y brillantes que se mueven graciosamente entre 

las hierbas? ¿Y por qué a vosotros los hombres, llenos 

de pecados y vicios incurables, os inspiran asco los 

buenos gusanos que pasean tranquilamente por la 

pradera tomando el sol en la mañana tibia? ¿Qué 

motivo tenéis para despreciar lo ínfimo de la 

Naturaleza? […] Dile al hombre que sea humilde. 

¡Todo es igual en la Naturaleza!9” (LORCA, 1960 p. 

579) 

 

 

b) La Zapatera Prodigiosa 

A obra trata de um casamento arranjado e a luta da mulher do sapateiro pela concretização de 

seus desejos apesar da realidade em que vive. O tema central da peça é a dualidade entre o que 

o destino propõe ao ser humano e a sua vontade que, normalmente, age em oposição ao destino. 

 

c) Amor de Don Perlimplín com Belisa en su Jardín 

Don Perlimplin é um senhor idoso que, motivado por sua criada e por causa de sua idade 

avançada, resolve pedir em casamento Belisa, uma menina incentivada pela mãe a aceitar o 

pedido de casamento por razões financeiras. Os dois se casam e Belisa, mesmo casada, começa 

a se corresponder e se apaixonar por um homem misterioso que usa uma capa vermelha. 

Em uma noite, Belisa combina de encontrar o seu amado e finalmente descobrir qual a sua 

verdadeira identidade. Nessa noite, Perlimplin aparece e diz que irá matar o jovem amante de 

sua mulher. O marido sai em busca de seu rival e minutos depois, entra em cena o homem 

                                                           
9 Por que alguns insetos limpos e brilhantes que se movem graciosamente entre as hervas lhes causam repugnância? 

E por que vocês, homens cheios de pecados e com vícios incuráveis, possuem asco dos belos vermes que passeiam 

tranquilamente pelo campo, tomando sol na manhã morna? Qual é o motivo de desprezar o que é infímo na 

natureza? Diga ao homem que seja humilde. Tudo é igual na natureza. (tradução minha) 
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misterioso, usando uma capa vermelha e ferido mortalmente. Belisa reconhece que aquele é seu 

amado e, quando se aproxima dele, percebe que era seu próprio marido.  

“Si no me amas a mí, llorarás de amor por él”10 são as últimas palavras de Don Perlimplin para 

sua mulher antes de sua morte.  

Mais uma vez, os temas amor, frustração e morte são centrais para a construção da peça, que 

apesar de ser escrita como uma tragicomédia e ter elementos que provoquem a risada do 

público, termina com a morte do homem enganado pelo amor, frustrado e infeliz com a sua 

própria vida e destino. 

 

d) El Público 

A obra é a primeira peça espanhola sobre homossexualidade masculina. Um diretor que tenta 

esconder sua homossexualidade por meio de máscaras e personagens teatrais é casado e tem 

uma posição social privilegiada, mas seu verdadeiro amor é por um ator assumidamente gay 

que não se utiliza de máscaras para esconder quem verdadeiramente é. O auge da peça mostra 

uma cena em que o público percebe aterrorizado que Romeu e Julieta estavam sendo 

representados por dois homens e que um era apaixonado pelo outro na vida real. 

Essa é uma peça que, assim como a obra Así que Pasen Cinco Años, é considerada impossível 

de ser colocada em cena. A primeira montagem dela foi 56 anos após ter sido escrita pelo autor 

que, portanto, nunca chegaria a ver essa peça montada.  

 

e) Mariana Pineda 

Peça de caráter histórico conta a história de Mariana Pineda, heroína espanhola na resistência 

da restauração do absolutismo na Espanha no século XIX. 

Apesar de ser uma peça baseada em fatos verídicos, há um motivo claro na escolha de Federico 

por essa história, pois a heroína passou por inúmeros amantes e ajudou no exílio de jovens 

soldados que se consideravam liberais. Por ter se envolvido com a resistência, foi condenada à 

morte e executada publicamente.  

Mais uma vez os temas morte, amor e o desafio do ser humano escolher entre o destino pré-

determinado e a vontade vital, são o cerne na construção dessa obra.  

                                                           
10 Se não me ama, chorará de amor por ele. (tradução minha) 
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f) Doña Rosita la Soltera o El Lenguaje de las Flores 

Doña Rosita é a protagonista da peça que leva o seu nome. Ela é sobre um casal de namorados 

que promete amor eterno, mas, por causa de um trabalho novo, o moço tem que se mudar do 

local onde vivem. Conforme vai passando o tempo e a peça, os vizinhos e a comunidade local 

começam a perceber que o noivo não voltará e inicia-se uma pressão muito forte sobre Rosita. 

Ela se recusa a aceitar o fato de que seu amado não retornará e se prende às cartas de amor 

recebidas por ele. Em um certo momento, ela recebe uma carta dizendo que ele pretende 

desposá-la à distância e, em pouco tempo, mandaria uns documentos que permitiram esse 

casamento. Porém, eles nunca chegam e ela continua esperando. O tempo passa e Rosita 

envelhece. Posteriormente, recebe uma última carta dizendo que ele já estava casado com outra 

mulher. A protagonista resolve ficar solteira até o fim de seus dias e, assim como as rosas do 

jardim, espera que a morte venha buscá-la. 

A peça Doña Rosita, la Soltera é um exemplo importante de como Garcia Lorca trata o tema 

do ser humano e sua relação com o tempo. O tempo e a espera, para Federico, quando estão 

relacionados ao tema amor são sinais de ausência de vida e sempre levam à frustração e à morte.  

 

g) Bodas de Sangre 

Bodas de Sangre é uma das obras mais conhecidas de Garcia Lorca e que mais une a poesia ao 

texto dramático. Essa peça é sobre uma Noiva infeliz no dia das suas bodas, pois casa-se por 

interesse. O seu verdadeiro amor é Leonardo, um antigo namorado e atual marido de sua prima. 

Os dois juram ficar separados e seguir a vida proposta pelo destino, mas, no dia do casamento 

da Noiva, os dois se encontram e não há modo de separá-los, nem a sociedade e nem a vergonha 

de romper com respectivos companheiros.  

Mesmo tentando negar o amor que sentem, após o casamento, a Noiva foge com Leonardo e, 

quando estavam escondidos na floresta, o Noivo os encontra e inicia uma luta fatal com seu 

rival. Nessa luta, tanto Leonardo quanto Noivo morrem e a Noiva fica o resto dos seus dias 

sozinha.  

Bodas de Sangre, mais uma vez, tem como temas principais o amor e a frustração de não poder 

seguir pelo caminho do desejo e possuir um caminho pré-determinado pela sociedade. A morte 

é o único destino para os que não escolhem a vida plena.  
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h) Yerma 

Yerma é a história da busca pela fertilidade, sinônimo, nessa peça, de vida. Ela é uma mulher 

que está casada há alguns anos, mas não consegue ter filhos. Todas as tentativas de gerar um 

bebê são feitas e a frustração de Yerma aumenta, apesar de seu marido ser feliz com um 

casamento que não gere descendentes. Após tentar participar de uma cerimônia pagã de 

fertilidade que incluia relações sexuais com pessoas desconhecidas e, portanto, a traição de seu 

marido, percebe que não pode viver sem filhos, mas também não consegue romper com seu 

contrato social e, por isso, assassina seu marido. Essa ação determina seu futuro. Ela será para 

sempre viúva e nunca gerará filhos, pois não consegue conceber a ideia de quebra das leis 

estabelecidas pela comunidade em que vive.  

Garcia Lorca trata, nessa peça, portanto, sobre a dualidade entre os contratos sociais e a vontade 

intrínseca do ser humano, pertencente a sua energia vital. Yerma, assim como a maioria dos 

protagonistas do dramaturgo, não consegue se livrar dessas amarras e prefere condenar a própria 

vida a enfrentar a vontade de ser aquilo que realmente é. 

 

i) La Casa de Bernarda Alba 

A peça se intitula La Casa de Bernarda Alba, pois Bernarda, viúva pela segunda vez, resolve 

fechar a sua casa em luto pelos próximos anos e, com isso, suas filhas, Angustias, Madalena, 

Amélia, Martírio e Adela, deveriam, de acordo com suas ordens, também se fecharem em luto.  

A opressão de Bernarda em cima de suas filhas faz com que elas, apesar de todas as tentativas 

de liberdade, acabem por definhar no escuro. 

Adela, a filha mais nova de Bernarda, encontra-se com Pepe Romano, noivo de sua irmã mais 

velha devido ao dote de seu pai. Esses encontros, quando descobertos por Bernarda, fazem com 

que a matrona se enfureça e saia com sua espingarda para matá-lo. Adela, percebendo que a sua 

única chance de fuga da prisão domiciliar não mais existiria, pois Pepe estaria morto, suicida-

se enforcada no quarto. Bernarda volta para casa e diz que não conseguiu matar o amante. Logo 

em seguida, descobre a morte da filha. 

Bernarda toma o suicídio dela como mais um motivo de reclusão e percebe-se pela sua última 

fala na peça que suas outras filhas continuarão presas em sua casa. 
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“Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a 

cara. ¡Silencio! ¡A Callar he dicho! ¡Las lágrimas 

cuando está sola! Nos hundiremos todas en un mar de 

luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba ha muerto 

virgen. ¿Ma habéis oído? ¡Silencio, silencio he dicho! 

¡Silêncio!”11 (LORCA, 1960 p. 1442) 

 

Uma última vez, Garcia Lorca trata da prisão do mundo que estabelece regras fora daquilo que 

seria o natural para o ser humano. Nessa obra, porém, ele foi mais longe e grande parte dos 

críticos literários diz que Bernarda e seu modo de agir são metáforas para o governo fascista 

que tentava se consolidar na Espanha. Portanto, as filhas de Bernarda que lutavam com suas 

vidas pela liberdade, mas nunca a alcançavam, seriam uma representação do povo espanhol 

que, com a Guerra Civil, estava lutando até a morte por uma liberdade que possivelmente nunca 

chegaria a existir, pois alguém que governa contra a vontade real do povo e o oprime, tirando 

sua liberdade, sempre continua escondendo a verdade e oprimindo aqueles que fazem parte de 

seu governo. 

Após um panorama geral sobre o processo criativo e as obras dramáticas realizadas por Federico 

Garcia Lorca, é possível perceber uma continuidade de temas e de tipos de personagens. Todos 

lutam por uma verdade e vontade interiores que não conseguem alcançar dentro da realidade 

em que estão inseridos. Há, portanto, um descompasso entre o ser humano e tudo que o rodeia, 

forçando-o a fingir que são o que não são para agradar ou seguir as regras externas. Esse esforço 

faz com que o humano tenha somente dois caminhos possíveis: ou a infelicidade eterna ou a 

morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Eu não quero choro. É preciso olhar a morte cara a cara. Silêncio! Calem-se e tenho dito! Deixem as lágrimas 

para quando estiverem sozinhas! Nós todas nos fecharemos em um mar de luto. Ela, a filha mais nova de Bernarda 

Alba morreu virgem. Me ouviram? Silêncio! Eu disse: silêncio! Silêncio! (tradução minha) 



44 
 

3. ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS: TEATRO DE ENSAIO 

 

“En estas comedias imposibles está mi verdadero propósito. 

Pero para demonstrar una personalidad y tener derecho al 

respeto he dado otras cosas. Escribo cuando me place. No soy 

de los autores al uso que siguen la teoría de una obrita todos los 

años.”12 (Federico Garcia Lorca) 

 

 

 

                                                           
12 “Nessas comédias impossíveis está o meu verdadeiro propósito. Mas para demonstrar uma personalidade e ter 

direito ao respeito, foi necessário que eu desse outras coisas de mim para as minhas obras. Escrevo quando quero. 

Não sou um desses autores que segue a teoria de uma obrinha todos os anos.” (Tradução minha) 
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ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS: TEATRO DE ENSAIO 

A peça se chama Así que Pasen Cinco Años: Leyenda del Tiempo. É necessário parar um 

instante para questionar porque o autor escolheu esse título para a sua obra. Fica claro desde o 

início que será abordado o tema do tempo. Com o verbo pasem o autor invoca a passagem do 

tempo e que não é uma passagem reduzida a minutos, horas ou, até mesmo, dias: são cinco 

anos. Além da invocação da passagem do tempo presente no título principal da obra, há também 

o subtítulo: a peça que será representada é uma lenda do tempo.  

Lenda é uma narrativa não verídica, de domínio público e com alto valor simbólico. As lendas 

são narrativas orais que procuram explicar aquilo que acontece na realidade. Portanto, se essa 

obra é uma lenda do tempo, há uma definição de que o que será apresentado oralmente e por 

meio de diversos símbolos é uma metáfora para tentar explicar como a vida funciona na 

realidade. O autor também diz, quando explica a peça, que ela dura três atos e cinco quadros.  

Ato é a maneira como o dramaturgo divide o texto dramático. Nas peças mais tradicionais, é 

possível que as cortinas se fechem e que haja um intervalo entre um ato e outro (entreato). O 

ato é uma unidade dentro do texto dramático, tem uma construção própria e, apesar de deixar 

um suspense no espectador, é constituído por início, meio e fim. Cada ato é formado por cenas, 

ou quadros, como Garcia Lorca preferiu nomear em sua obra. Os quadros são marcados pela 

saída e entrada de um ou mais personagens, ou seja, cada quadro termina com uma pequena 

alteração de personagem ou de cenário. Quando Federico diz que sua peça terá três atos e cinco 

quadros, já está preparando o leitor e o espectador para que a peça como um todo tenha três 

grandes tempos e que cada um desses tempos seja formado por cinco momentos distintos e tudo 

esteja amarrado entre si pelo tema central: o tempo. 

Uma característica fundamental da peça Así que Pasen Cinco Años é que ela apresenta 

elementos iguais ou quase iguais a de outras obras do mesmo autor. Apresenta também um 

projeto inicial para as futuras obras do dramaturgo, a chamada trilogia espanhola: Bodas de 

Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda Alba.  Portanto, essa é uma peça que reúne suas linhas 

de pesquisa e de reflexão, surgindo, desse modo, a denominação de peça de ensaio. Não há 

melhor categoria para esse texto, pois ensaia e rascunha sobre o tempo, a morte, o amor, o 

sonho, a tradição espanhola e, principalmente, a estética surrealista aplicada nesse contexto. 

As personagens não têm nomes próprios e são designados a partir de uma característica pessoal 

ou posição social. Essa denominação faz com que o leitor receba uma informação acerca da 

personagem e a coloque na posição de possível identificação com qualquer indivíduo que esteja 
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lendo a peça. Outra maneira de definir as personagens é por meio da rubrica e ela, no caso de 

Garcia Lorca, muitas vezes, não determinam nenhuma informação precisa, deixando para o 

diretor e os atores a tarefa de definí-los a partir da sua denominação inicial. O Jovem, por 

exemplo, não possui nenhuma outra definição a não ser que é jovem e veste, em um primeiro 

momento, pijamas. Portanto, tanto a direção quanto os atores do espetáculo terão que construir 

os personagens por meio de suas denominações e de seu percurso. Sendo assim, é relevante a 

maneira como Federico chama suas personagens, pois é por meio dessa denominação que são 

definidas várias características que serão colocadas em cena.   

Alfredo de la Guardia e Francisco Ruiz Ramón, estudiosos da literatura espanhola, teatro 

espanhol e da obra de Garcia Lorca, acreditam que a peça Así que Pasen Cinco Años tem como 

aspecto primordial o mergulho na mente do protagonista, o Jovem, e a busca pelo entendimento 

da mente humana. 

A peça é uma viagem de cinco anos no mundo do inconsciente de uma personagem que vive 

entre o passado (nostalgia) e o futuro (ansiedade e expectativas), mas nunca consegue viver ou 

compreender o presente. O sonho é a abertura ao inconsciente da personagem e nos leva a 

perceber seu drama sentimental. Tudo o que é representado no sonho é um reflexo da vida do 

Jovem e cada uma das outras personagens apresentadas representam um aspecto ou uma pessoa 

presente na realidade do protagonista que não nos é transmitida. 

Así que Pasen Cinco Años pode ser considerada, portanto, como um metateatro, pois é uma 

representação do inconsciente que, por sua vez, também é uma representação individual da 

realidade. Quando assistimos à peça, não estamos entrando em contato com o Velho, a 

Datilógrafa ou a Noiva, mas com a maneira como o Jovem lê, sente e experimenta a relação 

com essas personagens. 

La Guardia conta em seu livro, Federico Garcia Lorca – Persona y Creacion, sobre o 

nascimento de Garcia Lorca como artista em uma época de transição da Espanha. O país que 

tinha sido constantemente influência para os demais países europeus e possuía maior economia 

de capital, estava em decadência e não mais conseguia depender somente de si. De acordo com 

o crítico literário, a decadência econômica e política fez com que a maioria das peças 

representadas fosse de cunho comercial o que impossibiliava o surgimento de obras dramáticas 

com maior relevância artística ou intelectual. Aqueles que se sentiam mais próximos da arte se 

esforçavam mais para fugir do comum e precisavam garantir a qualidade de seus trabalhos para 

conseguirem um espaço. Garcia Lorca apareceu nesse momento. 
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La Guardia diz sobre a decadência do teatro e das artes na Espanha no início de 1900 e como 

Garcia Lorca surgiu dessa luta pela salvação da economia, da política, da arte e da população. 

De acordo com o teórico, o escritor possuía uma educação não formal, mas extensa na literatura. 

Essa formação trouxe para o dramaturgo uma bagagem importante para, junto com sua essência 

e paixão pelo povo espanhol, sobressair no meio da multidão de artistas que também lutavam 

por uma mudança do quadro artístico na Espanha. 

La Guardia acredita que o reconhecimento de Garcia Lorca acontece por causa do seu 

entendimento profundo da realidade, da população que o circundava e também por suas leituras 

prévias que possuiam um diálogo direto com suas obras. Os autores renomados do Ciclo de 

Ouro Espanhol, principalmente Lope de Vega, foram importantes para Federico, tanto para o 

entendimento da Espanha, quanto para a produção das suas obras que possuem, muitas vezes, 

diálogo direto com a literatura clássica.  

“Sin ser un erudito, García Lorca poseía un amplio 

conocimento de la literatura española del Siglo de Oro. No la 

había estudiado con minunciosidad, sino la había leído con sed, 

buscando en ella una linf clara para refrescar la garganta, 

estragada y seca por la turbiedad de las bebidas del dia” 

(GURDIA 1944 p. 254) 13 

 

Apesar de 300 anos de diferença, Lope de Vega morreu em 1635 e Lorca em 1936, e, 

consequentemente, de realidades muito diferentes, os dois possuíam uma característica em 

comum: poetizar a realidade. Por meio dessa poesia, mostravam a alegria de estarem vivos. A 

diferença principal é que Lope estava em uma época em que a Espanha tinha motivos para a 

alegria, já Lorca não pôde ter uma visão tão otimista. A Espanha de Lorca é outra. Ela é 

prisioneira do fanatismo. Está em decadência. É miserável e nega condições básicas de 

sobrevivência às pessoas comuns. Não há alegria na miséria e no sofrimento humano. Por isso, 

diferente de Lope, Garcia Lorca apresenta um sentimento trágico da vida humana.  

La Guardia afirma também haver outras influências importantes na obra de Federico além de 

Lope de Vega, como Calderón de la Barca e Valle-Inclán.  

Com o espírito menos otimista, um olhar apurado para a população espanhola e a partir das 

influências surrealistas, Federico escreve Así que Pasen Cinco Años. A Lenda do Tempo é 

considerada por La Guardia como uma obra extraordinária, a mais poética e também a menos 

ortodoxa. Nela não há amarras ou tentativas de explicar algo, há somente a liberdade de escrita 

                                                           
13 Sem ser erudito, Garcia Lorca possuia um amplo conhecimento da literatura do Ciclo de Ouro espanhol. Não a 

havia estudado minunciosamente, mas a havia lido com sede, buscando nela uma seiva clara para refrescar a 

garganta estragada e seca pelas bebidas turvas do dia. (tradução minha) 
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e a busca por um campo lírico mais flexível do que se estava acostumado na época. Esse talvez 

seja o motivo de Garcia Lorca ter se influenciado tanto pela psicanálise de Freud, pois o real da 

existência do ser humano se encontra com o irreal permitido pela mente e psique. O protagonista 

da peça não é vítima de seus pensamentos, mas de seus pressentimentos, pois o inconsciente 

não pode ser entendido por pensamentos conscientes. Apesar de Federico ter mergulhado na 

pesquisa de Freud sobre o inconsciente, não há indícios em seu texto de que tenha produzido 

uma obra teatral para colocar em prática as teorias freudianas. Ele utiliza a teoria do psicanalista 

como pretexto para desvendar as camadas mais íntimas e subjetivas do ser humano. “Por medio 

del sueño, el poeta crea una realidad muy tenue, se diria, una vida aérea y difuminada, donde 

todas las substancias humanas pasan a través del tamiz tupido de lo subconsciente, para adquirir 

un sentido arcano, una esencia alquitarada, una forma vagorosa.14” (GUARDIA 1681 p. 320) 

O inconsciente não é menos real do que o consciente e nem menos vital, pois é a partir dele que 

é possível entender a essência humana.  

A peça Así que Pasen Cinco Años é então um mergulho no mundo do inconsciente onde sonho 

e tempo se mesclam. O Jovem representa a todo mundo e todas as personagens da peça são 

projeções com as quais o protagonista dialoga. La Guardia afirma ser, portanto um monodrama 

ou o drama unipessoal, pois é a personagem conversando com vários aspectos de si mesmo. As 

outras personagens, portanto, são projeções construídas pelo próprio protagonista. 

Francisco Ruiz Ramón acredita que o teatro de Garcia Lorca é um teatro poético, mas um pouco 

diferente dos outros da época. A partir disso, ele realiza uma retrospectiva das correntes 

literárias vigentes na Espanha para procurar compreender o motivo pelo qual Lorca escrevia de 

modo diferente. De acordo com o crítico literário, a partir do Ciclo de Ouro espanhol, o teatro 

poético em verso surgiu por uma reação ao teatro realista/ naturalista, que consistia, 

principalmente em uma corrente literária que se opunha ao romantismo e procurava retratar 

costumes da época em que era apresentado somente o ser humano em seu contexto. Portanto, o 

teatro poético teve uma ligação com o signo antirrealista, exatamente para se opor à corrente 

realista/ naturalista espanhola. Além do signo antirrealista, esse teatro também se influenciou 

pelas características do modernismo espanhol que se relaciona com as características do 

simbolismo no Brasil e possui vasta divergência teórica quanto sua definição e concepção. 

Enquanto algumas correntes afirmam que o modernismo espanhol foi estritamente literário e se 

                                                           
14 Por meio do sonho, podeos dizer que o poeta cria uma realidade muito tênue, uma vida aérea e esfumaçada, 

onde todas as substâncias humanas passam pelo denso inconsciente para adquirir um sentido arcano, uma ciência 

doce, uma forma harmoniosa. (tradução minha) 
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desenvolveu entre 1885 e 1915 com Rúben Dário como maior exemplo, outros dizem que o 

modernismo espanhol foi uma atitude de espírito. O poeta Juan Ramón Jiménez afirma que o 

modernismo não era somente uma tendência literária, mas uma tendência que alcançou a todos 

e que estava relacionada com a atitude das pessoas. Ele definia o modernismo espanhol como 

um encontro novo com a beleza e também um grande movimento de liberdade e entusiasmo.  

Uma das vertentes mais fortes do teatro poético era o teatro histórico em verso, que resgatava, 

sem críticas, mitos nacionais cujo teor moral e de boa conduta era importante para a construção 

da obra. Esse modelo apareceu em contraposição ao movimento ideológico da geração de 98. 

O teatro de Garcia Lorca é um teatro poético, localizado dentro do modernismo espanhol e que 

tinha inspiração simbolista e procurava se opor ao realismo e às comédias de costume realistas 

cujo objetivo era apenas o entretenimento do público burguês. Federico segue o teatro poético 

na sua linha de resgate dos mitos nacionais, porém diverge na parte da ausência de crítica. Seu 

teatro em verso era cheio de poesia, mas, ao mesmo tempo, não se esquece de ser um teatro 

crítico, extremamente relacionado ao contexto da época, que relatava problemas morais, 

sociais, econômicos e da questão humana.  

Em ralação à obra Así que Pasen Cinco Años, o crítico literário Francisco Ruiz Ramón acredita 

que Garcia Lorca escreveu uma obra em que todos os personagens são somente um. O teórico 

acredita que ele construiu uma história para comprovar que não há existência do tempo no 

inconsciente do ser humano e, por meio de pesquisas sobre psicanálise e sobre Freud produziu 

uma peça em que o Velho, os amigos, a Datilógrafa, a Noiva, as figuras circenses, a Máscara, 

o Eco fazem parte de um pensamento ou sonho sem forma do Jovem. O protagonista é a única 

personagem da peça. Todos as demais personagens são representações físicas de seus variados 

pensamentos, personalidades e desejos.  

A partir dessas afirmações, Ruiz Ramón faz ligações entre a peça, outras obras já produzidas e 

que seriam produzidas posteriormente pelo dramaturgo. O crítico afirma, por exemplo, que a 

Noiva tem uma relação com a maioria das personagens femininas do autor, personagens que 

procuram buscar a liberdade e a verdade individual ao invés de aceitar o combinado social. 

Essas personagens são: Belisa, la Zapatera, Noiva de Bodas de Sangre, Adela, filha mais nova 

de Bernarda. Há também o Manequim do vestido de noiva que representa a sensação de se 

deixar levar pelas leis estabelecidas na sociedade e, para isso, mata aquilo que tem de verdadeiro 

internamente e fica como uma planta seca, sem vida, cujo caso exemplar é Yerma.  
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Federico Garcia Lorca começou a escrever a obra Así que Pasen Cinco Años em sua viagem 

para Nova Iorque. Com a saída da Europa, teve a possibilidade de enxergar um mundo diferente 

e pôde compreender o próprio caminho e o seu país natal. A viagem fez com que percebesse e 

comprovasse aquilo que mais ama e aquilo que renega quanto seus princípios e criação. Lá pôde 

se aproximar daqueles que estavam à margem como os negros e os judeus e isso fez, igualmente, 

com que ele se reaproximasse do povo cigano. Apesar de Federico acreditar que a obra Así que 

Pasen Cinco Años e El Público eram obras impossíveis de serem representadas, há nelas 

percepções pessoais sobre o afastamento do ambiente europeu que reforçavam as convicções 

sobre quem ele era como artista e como pessoa. Talvez por isso que Mario Gonzales, no seu 

livro A Trilogia da Terra Espanhola, tenha dito que ambas as obras são de ensaio em que o 

autor está interpretando seu passado e presente como forma de entendimento de si mesmo. 

Garcia Lorca, em duas de suas entrevistas, falou sobre as peças mencionadas e porque elas 

seriam obras impossíveis.  

“Una que es un misterio, dentro de las características 

de este género, un misterio sobre el tiempo, escrita en 

prosa y verso. La traigo en mi valija, aunque no tenga 

la pretensión de estrenarla en Buenos Aires. En cuanto 

la otra, que se titula El Público, no pretendo estrenarla 

en Buenos Aires, ni en ninguna otra parte, pues creo 

que no hay compañía que se anime a llavarla a escena 

ni público que la tolere sin indignarse. Pues porque es 

el espejo del público. Es decir, haciendo desfilar en 

encena los dramas propios que cada uno de los 

espectadores está pensando, mientras está mirando, 

muchas veces sin fijarse, la representación. Y como el 

drama de cada uno a veces es muy punzante y 

geralmente nada honroso, pues los espectadores en 

seguidase levantarían indignados e impedirían que 

continuara la representacíon.” 15  (LORCA, 1960 p. 

1687)  

 

Tanto El Público como Así que Pasen Cinco Años são uma tentativa de perceber e identificar 

os dramas do ser humano. González classifica ambas como teatro de ensaio e Garcia Lorca se 

aproxima dessa classificação quando diz que nessas comédias impossíveis está o seu verdadeiro 

propósito.  

                                                           
15 Uma é um mistério, dentro das características de este gênero; um mistério sobre o tempo, escrita em prosa e 

verso. Eu a trago na minha mala, mesmo que não tenha pretenção de estrear-la em Buenos Aires. Enquanto a outra, 

que se intitula O Público, não pretendo estrear-la em Buenos Aires e nem em nenhuma parte, porque creio que 

não tenha companhia que se anime a levar-la para o teatro e nem público que a tolere sem se indignar. Porque ela 

é o espelho do público. Ele passa pelo palco os dramas individuais e diz ao público o que cada um dos espectadores 

está pensando a partir do que estão vendo, mesmo que eles não percebam tudo isso por meio da representação. 

(tradução minha)  
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A palavra ensaio, usada como classificação para as duas peças de Garcia Lorca, e sua declaração 

acerca da impossibilidade, mas da importância delas fazem necessária a investigação acerca 

dos diferentes significados para a palavra ensaio. De acordo com as definições do dicionário 

Aurélio, há três verbetes que chamam atenção: “Primeira prova de alguma coisa, tentativa; 

estudo feito no palco (de uma peça de teatro, ópera, mímica, etc.); esboço literário ou 

científico”. (www.dicionarioaurelio.com) Todos as definições trazidas pelo dicionário, vão em 

direção ao estudo e à pesquisa de algo que ainda não se conhece completamente. A palavra 

ensaio pode significar o gênero textual ligado à pesquisa de algo ainda não definido, mas, para 

o teatro, esse é um vocábulo especial, pois todos os estudos realcionados à transposição do texto 

dramático para a cena são chamados de ensaios. Portanto, o ensaio é, de vários modos, uma 

maneira de alcançar uma reflexão, uma cena, uma ideia concreta. Mas o que Federico buscava? 

O que era desconhecido para ele? O professor de filosofia da educação da Universidade de 

Barcelona, Jorge Larrosa, em um texto sobre Foucault diz que ensaiar é se ensaiar na realidade 

e, portanto, é um exercício de liberdade de si mesmo.  

“O ensaio funciona como uma crítica imanente. A crítica é 

parcial, provisória, aberta, sem fundamentos transcendentes. 

Trata-se de uma crítica fundada na experiência e, ao mesmo 

tempo, experimental, que abre a experiência. Trata-se também, 

de uma crítica reflexiva, dobrada sobre si mesmo. No ensaio, a 

crítica confunde-se com a autocrítica, com o desprendimento de 

si, com um desprendimento que tem a ver com a des-sujeição 

dos jogos de verdade e dos jogos de poder, das inumeráveis 

redes que tecem a verdade e o poder, tanto do lado do poder da 

verdade, quanto do lado da verdade do poder. Por isso, no 

ensaio, a crítica é, indiscutivelmente, um exercício de liberdade 

ou de libertação, uma ascese da liberdade. O ensaísta só pode 

confiar-se criticamente à própria experiência, só lhe resta 

experimentar, ver e fazer ver até onde é possível falar e pensar 

de outro modo, até onde é possível viver de outro modo. Por 

isso, não se trata, no ensaio, de cotejar a realidade com a ideia, 

mas de cotejar a experiência em relação à verdade do poder e 

ao poder da verdade. Algo que, talvez, se chame pensamento. ” 

(LARROSA 2004 p.39) 

 

Lorca produz a peça Así que Pasen Cinco Años na volta de sua viagem para Nova Iorque e 

Cuba. Assim como a abertura para novos mundos e novas culturas trouxe uma abertura 

intelectual, também é relevante para a escrita desse texto o contexto histórico pelo qual o autor 

e a Espanha estavam passando. A instabilidade política do país e uma mudança considerável 

no modo de vida das pessoas conterrâneas do autor podem ser motivos para a escrita e a 

construção do texto. 

http://www.dicionarioaurelio.com/
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Quando há uma instabilidade social, as mulheres e os homens procuram entender o que neles é 

estável. Há a necessidade de compreensão do interior para, posteriormente, tentar modificar o 

exterior de acordo com o que se é verdadeiramente. O ensaio, em todas as suas perspectivas, 

faz esse caminho de busca pela estabilidade de algo.  

Garcia Lorca escreve o Jovem e, por meio dele, ensaia a vida de todos os seres humanos em 

relação ao tempo. Não há nada de mais definidor na vida dos homens e das mulheres além do 

tempo. Nós marcamos nossa história e nossa língua em passado, presente e futuro. A gestante 

aguarda nove meses para o nascimento do bebe e a data de nascimento é um tempo importante 

na vida de qualquer um, tanto que é comemorado anualmente. Nossa vida e a história do mundo 

são definidas por meio dos anos, décadas, séculos. Nosso calendário é composto por meses. 

Nossa rotina é formada por uma jornada semanal e nossos compromissos são encaixados nas 

24 horas do dia. O ser humano está submetido ao tempo cronológico. Além disso, também 

temos um tempo interno. A fome e o sono são sinais de que ficamos uma quantidade de tempo 

sem comer ou dormir. E também há a percepção temporal que nós temos acerca do tempo. Há 

pessoas que sentem o tempo passar mais rápido ou mais devagar dependendo da ação que estão 

executando. A nossa vida, portanto, assim como o relógio, gira em torno da questão temporal. 

Em sua peça, Federico procura explorar essa relação do ser humano com o tempo e como essa 

relação define a vida inteira desse ser: o momento das suas escolhas ou das escolhas não feitas; 

o momento da realização do amor ou a solidão; os encontros e desencontros; e, por fim, o 

momento da morte. O Jovem, assim como outros personagens de outras obras, procura adiar 

aquilo que realmente quer e espera o tempo passar procrastinando a ação. A espera, portanto, 

ocasiona a ruina outras áreas relevantes para o ser humano. De acordo com as obras produzidas 

por Garcia Lorca, adiar ou esperar pela felicidade só pode levar à morte.  

Así que Pasen Cinco Años não é só um ensaio sobre o ser humano e suas relações, mas também 

é um ensaio do fazer teatral e do processo criativo do próprio autor. Por que Garcia Lorca 

considera sua obra impossível? Apesar de um enredo simples que conta o drama da desilusão 

amorosa de um jovem, todos os outros elementos cênicos têm uma função diferente da usual 

para a época. O enredo é como a tela branca onde o autor pode pintar a sua história. Seria 

necessário pelo menos um elemento que fosse a base para a experiência e não poderia ser 

diferente para Federico: ele escolhe o tema do amor frustrado. Garcia Lorca procurou ensaiar o 

sentido dos elementos cênicos dentro da peça e colocou no mesmo patamar de importância do 

ator a luz, o cenário, os figurinos e a música. Todos e cada um deles contam parte da história e 

fazem com que o leitor e o espectador sintam coisas que não podem ser explicadas em palavras.  
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A luz não serve só para iluminar ou focalizar uma pessoa em cena. Nas rubricas há a presença, 

por diversas vezes, de uma luz azulada que representa a tempestade. “(Se oye otro trueno. La 

luz desciende y una luminosidad azulada de tormenta invade la escena. Los tres personajes se 

ocultan detrás de un biombo negro bordado con estrellas. Por la puerta de la izquierda aparece 

el Niño muerto con el Gato.)”16 (LORCA 1960 p. 971) Essa luz azulada serve, em primeiro 

plano, para demostrar a entrada de momentos mais surrealistas da peça. É com a entrada da luz 

que personagens como Menino Morto, Gato/Gata, Manequim, Arlequim e Palhaço aparecem. 

Porém, há também uma simbologia que surge a partir da luz de tempestade. O inconsciente 

humano, local mental nebuloso e não revelado ao consciente, pode ser representado pela 

tempestade. Portanto, quando a luz azulada aparece, temos a noção de que Garcia Lorca nos 

levará a um plano mais profundo da mente do Jovem e que as experiências que veremos serão 

de difícil compreensão. Esse é o motivo também pelo qual, acompanhado da luz, há os sons dos 

trovões e a mudança de linguagem de prosa para poesia.  

A luz cênica na peça Así que Pasen Cinco Años é parte da história e também tem como objetivo 

contar parte dela. Seria muito diferente se o autor colocasse em um dos diálogos o Jovem 

dizendo que ia dormir e que, portanto, entraria em um plano mais profundo de si mesmo. Todo 

o clima promovido pela iluminação faz com que os espectadores percebam a diferença entre 

camadas do inconsciente sem perceberem literalmente o que aconteceu. Sentimos a mudança, 

mas não sabemos, de início, o que está acontecendo.  

A ação presente da iluminação também faz com que a plateia seja ativa e se questione diversas 

vezes sobre o que está se passando e como não obtém resposta imediata ou literal, é necessário 

que o espectador construa um sentido do que está sendo representado para si mesmo. Isso faz 

com que a obra seja diferente para cada um que assista e tenha significados individuais 

dependendo do grau de envolvimento e identificação do espectador.  

Assim como a luz é um elemento essencial na obra, o cenário e o figurino também são. Toda 

rubrica que descreve cenário ou figurino serve para contar parte do enredo e não somente para 

mobiliar o espaço e vestir os atores. A personagem Máscara, por exemplo, deve se vestir como 

uma dama de ópera de 1900, mas Garcia Lorca faz questão de que todos os itens de seu figurino 

sejam amarelos e que ela se assemelhe a uma chama na frente do fundo azul.  

“(Viene con la Máscara primera. Ésta viste un traje de 1900, 

amarillo rabioso, con larga cola, pelo de seda amarillo, cayendo 

                                                           
16 Escuta-se outro trovão. A luz diminue e uma luminosidade azulada de tempestade invade a cena. As três 

personagens se encondem atrás de um biombo preto bordado com estrelas. Pela porta da esquerda aparecem o 

Menino Morto com o Gato. 
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como un manto, y máscara blanca de yeso con guantes hasta el 

codo, del mismo color. Lleva sombrero amarillo, y todo el 

pecho de tetas altas ha de estar sembrado de lentejuelas de oro. 

El efecto de este personaje debe ser el de una llamarada sobre 

el fondo de azules lunares y troncos nocturnos. Habla con un 

leve acento italiano.17)” (LORCA 1960 p. 1025) 

 

Essa personagem, portanto, não deve ser somente uma dama tradicional do teatro de 1900, mas 

também representa algo na relação com a Datilógrafa que estava perdida em seu caminho, tinha 

sido abandonada pelo seu amor no 1º ato e parecia estar sem rumo pela floresta. A Máscara 

aparece como uma representação do fogo, da vida e das possibilidades que existem além da 

prisão do amor não correspondido. Ela deve ser a chama ardente da vida que a Datilógrafa se 

nega a aceitar. Então, o figurino proposto pelo autor não somente veste a personagem, não 

somente traz uma referência poética à peça, mas sugere uma relação entre as duas e também a 

ausência de vida em uma e a presença dela na outra. Mais uma vez, essa mensagem não é dita 

por meio de diálogos e seria muito literal se assim o fosse, mas é necessário a percepção e 

interpretação dos espectadores e leitores para compreenderem essa relação simbólica. Mesmo 

que a plateia não faça a relação entre vida e morte na cena, as cores e o brilho das lantejoulas 

darão um sentido imagético e o sentido estará completo junto com os conselhos da Máscara 

apresentados nos diálogos. É por causa desse encontro que a Datilógrafa decide esperar mais 

cinco anos até se encontrar com o Jovem novamente, mesmo amando-o perdidamente. 

A Máscara, personagem poética, e sua história com Conde Arturo da Itália possibilitam que a  

Datilógrafa entenda que o Jovem não está preparado para amá-la do mesmo modo como ela o 

ama. É necessário que seu amado sinta toda a espera e ansiedade que ela sentiu para que ele a 

ame de verdade, caso contrário, nunca poderiam ficar juntos.  

O ensaio de Garcia Lorca na peça Así que Pasen Cinco Años vai além da construção de um 

texto que pretende explorar a mente humana. Ele ensaia a função e a ação de todos os elementos 

cênicos como partes integrantes da história.  

Do mesmo modo que o autor ensaia a função desses elementos na peça, também ensaia a 

linguagem e a alternância entre texto poético e texto em prosa. A peça possui tantos elementos 

                                                           
17 Ela aparece com a primeira máscara. Essa veste um traje de 1900 amarelo berrante, com uma cauda bem longa, 

cabelo de seda amarelo caindo como um manto, e máscara branca de geso com luvas até os cotovelos da mesma 

cor. Leva consigo um sombrero amarelo e todo o peito, de seios fartos, precisa estar cravejado de lantejoulas 

douradas. O efeito dessa personagem deve ser de uma labareda sobre o fundo de azuis lunares e troncos noturnos. 

Fala com leve sotaque italiano.  
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poéticos que quando há a mudança de prosa para poesia, não há uma ruptura brusca no 

desenrolar da obra. Porém, a escolha por uma ou outra linguagem possui um significado 

importante. 

A utilização do texto poético, assim como a luz, o figurino, o cenário e a sonoplastia tem o 

objetivo de provocar uma sensação no espectador. Frequentemente, o autor escolheu colocar 

poesias em momentos mais oníricos. Um desses momentos, é o encontro entre o Jovem e o 

Manequim.  

“MANIQUÍ. (Canta y llora.)  

¿Quién usará la plata buena   

de la novia chiquita y morena?  

 Mi cola se pierde por el mar  

y la luna lleva puesta mi corona de azahar.   

Mi anillo, señor, mi anillo de oro viejo,  

se hundió por las arenas del espejo.  

¿Quién se pondrá mi traje? ¿Quién se lo pondrá?   

Se lo pondrá la ría grande para casarse con el mar.  

JOVEN.  

¿Qué cantas, dime?18” 

(LORCA 1960 p. 1009) 

 

Esse é um caso relevante na utilização da linguagem poética, pois o autor sugere além da 

utilização do texto poético, mas que a personagem Manequim também cante suas falas. A 

poesia, assim como os outros elementos, faz parte da atmosfera onírica. Essa personagem está 

sob a luz azulada da tempestade e possui a cara pintada de cinza e os braços igualmente 

pintados. Ela também utiliza um vestido de noiva tradicional como figurino. A fala em forma 

de poesia cantada acrescenta a sensação de mergulho no inconsciente do Jovem. É possível 

perceber que ele está falando com uma figura inanimada e, devido a sua relação com o amor e 

o casamento, o Manequim adquire vida e representa a instituição opressora do matrimônio. O 

Jovem, portanto, está falando consigo mesmo, ou com uma parte de si que acredita em um 

determinado tipo de casamento e é essa parte dele que exige que o protagonista sustente suas 

expectativas. 

                                                           
18 Manequim: (canta e chora) Quem usará a boa prata/ da noiva jovem e mulata?/ Minha cauda se perde pelo mar/ 

e a lua leva minha coroa de flores de laranjeiras como adorno./ Meu anel, senhor, meu anel de ouro velho,/ afundou-

se nas areias do espelho./ Quem colocará meu traje? Quem o vestirá?/ O rio grande o vestirá para casar-se com o 

mar. 

Jovem: O que cantas? Diz-me. 
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A utilização da poesia nos mostra como a linguagem poética é construida a partir de diversos 

elementos. A construção teatral de Garcia Lorca necessita, portanto, da ação constante de todos 

os elementos cênicos. Só assim essa história pode ser contada. 

O ato de ensaiar de Lorca fez com que ele produzisse uma obra impossível. Talvez isso tenha 

acontecido porque estava tentando entender não só a si mesmo, mas como funcionava o teatro 

e como funcionava uma estética surrealista, ou supra-realista como diz La Guadia, dentro do 

teatro e também dentro do ser humano.  
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3.2 Así que Pasen Cinco Años e temas 

A primeira questão que deve ser feita quando estudamos um artista como Garcia Lorca é: por 

que toda a sua arte foi tão relevante para a Espanha e para o mundo? Junto a essa questão surge 

outra de igual importância: por que sua obra incomodou tanto o regime fascista espanhol, o que 

resultou em seu assassinato? Essas questões são primordiais para o mergulho na arte de Lorca. 

Acredita-se que, apesar de ser uma das peças menos estudadas do autor, Así que Pasen Cinco 

Años faz uma síntese de vários temas caros a esse artista. Dentro dessa obra, ele apresenta um 

texto muito poético e metafórico e, ao mesmo tempo, trágico e cheio de dramaticidade. Essa 

união entre o lírico e o drama faz com que a poesia se aproxime do ser humano e aborde não 

somente as questões estéticas, mas os conflitos inerentes ao indivíduo, à sociedade e, 

consequentemente, ao próprio autor, Federico Garcia Lorca.  

“Federico tinha perante o teatro uma linguagem – a poesia – e um 

conflito, talvez o seu próprio – o do indivíduo criador em choque 

com a instituição enrijecida e estéril. Com essa linguagem e em 

volta desse conflito constroem-se todas as peças de Lorca. ” 

(GONZÁLES, 2013 p. 13) 

 

Alguns elementos estruturais e de conteúdo formam de modo integral toda sua obra, 

principalmente a peça Así que Pasen Cinco Años. Essa interpretação da obra de Lorca apresenta 

como metodologia uma breve comparação entre a peça estudada e outros objetos artísticos 

produzidos pelo autor, para assim poder entender um pouco melhor como funcionava a processo 

criativo de Federico e, consequentemente, o processo de construção desse texto. 

 

a) Tempo: 

O tempo, na obra de Lorca, é largamente discutido principalmente quando se trata de tempo 

perdido ou tempo transcorrido. Nas obras do dramaturgo, o tempo é sinônimo de pesar e 

melancolia, pois o passado, quando era presente, não foi utilizado como tempo de ação, mas de 

ostracismo ou procrastinação.  

A peça Doña Rosita la Soltera, o El Lenguaje de las Flores trata especificamente sobre esse 

tipo de tempo. Essa peça acontece em três atos que são três diferentes etapas da vida de Rosita: 

a juventude, a vida adulta e a velhice. Nada acontece em nenhum dos tempos da vida da 

protagonista. A única coisa que acontece é o passar do tempo e, consequentemente, a perda 

gradativa da vida. O leitor e o espectador sabem, no início da peça, que o noivo não voltará e 

que a protagonista está se enganando e sendo enganada por ele. Porém, tanto o leitor quanto o 
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espectador seguem com a obra até o final e continuam lendo ou assistindo à peça. Isso acontece, 

pois, provavelmente, o tempo é uma questão inerente ao ser humano e nos identificamos com 

Rosita e sentimos que, assim como ela coloca expectativas e sonhos futuros no presente, nós 

também gastamos grande parte do nosso tempo na construção de ilusões que nunca serão 

concretizadas.  

Freud diz em um ensaio chamado O Poeta e o Fantasiar (FREUD 2015 p.53) que a fantasia ou 

o sonho diurno é uma característica fundamental do homem e da mulher. “Deve-se dizer que 

quem é feliz não fantasia, apenas o insatisfeito. Desejos insatisfeitos são as forças 

impulsionadoras [Triebekafte] das fantasias, e toda fantasia individual é uma realização de 

desejo, uma correção da realidade insatisfatória” (FREUD 2015 p. 57) 

Apesar de Garcia Lorca ter dado Rosita um nome próprio, diferente do que fez com tantos 

outros personagens, o leitor e o espectador conseguem entender e se identificar com ela. 

Federico procura explorar essa característica humana: a realidade em contraposição ao desejo.  

Assim como na peça de Rosita o tempo é um elemento central, também o é na peça Así que 

Pasen Cinco Años. Em primeiro lugar, o nome da peça já apresenta uma questão temporal: a 

passagem de cinco anos entre um momento e outro. Durante o texto, esses cinco anos se passam 

e é possível perceber que o protagonista está preso à passagem do tempo e não consegue sair 

do que planejou para si próprio. A peça conta, portanto, uma lenda do tempo, o que faz com 

que o tempo seja o verdadeiro protagonista e o Jovem está apenas condicionado a essa grande 

força em cena. Independentemente do que faça, não há como escapar dessa força. Isso fica claro 

no início da obra quando o Jovem e o Velho lembram o passado e discutem como é a percepção 

do passar do tempo para cada um deles.  

“JOVEN. Y recuerdo que un día... 

VIEJO. (Interrumpiendo con vehemencia) Me gusta 

tanto la palabra recuerdo. Es una palabra verde, jugosa. 

Mana sin cesar hilitos de agua fría. 

JOVEN. (Alegre y tratando de convencerse.) Sí, sí, 

¡claro! Tiene usted razón. Es preciso luchar con toda 

idea de ruina, con esos terribles desconchados de las 

paredes. Muchas veces yo me he levantado a 

medianoche para arrancar las hierbas del jardín. No 

quiero hierbas en mi casa ni muebles rotos.   

VIEJO. Eso. Ni muebles rotos porque hay que recordar, 

pero...  

JOVEN. Pero las cosas vivas, ardiendo en su sangre, 

con todos sus perfiles intactos.  

VIEJO. ¡Muy bien! Es decir (Bajando la voz.), hay que 

recordar, pero recordar antes.  

JOVEN. ¿Antes?  
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VIEJO. (Con sigilo.) Sí, hay que recordar hacia 

mañana.”19 

(LORCA, 1960 p.956) 

 

A linguagem poética, a utilização de figuras de linguagem e a sobreposição dos diferentes 

tempos em uma mesma frase mostram que para os personagens não há passado, presente e 

futuro. Tudo está misturado em um mesmo tempo. Tudo permanece igual. Não há saída ou 

escapatória do tempo. É como se fosse condição do homem ser preso a uma realidade temporal 

que ele não compreende; é como se ele fosse obrigado a nascer, viver, se reproduzir, morrer e 

mesmo que isso não faça sentido, é obrigado a realizar essas ações contra a sua vontade.  

O tempo que está assegurando que tudo aconteça independente de qualquer coisa. Essa ideia 

aparece no início da obra, mas ela é comprovada durante todo o texto. O protagonista está preso 

dentro do seu tempo e, apesar de alguns anos mais velho, termina da mesma maneira que 

começou: esperando o amor que nunca chegou, não chega e nem chegará. 

“JOVEN. ¡Juan! ¡Juan!   

ECO. ¡Juan, Juan!   

JOVEN. (Agonizante.) Lo he perdido todo.   

ECO. Lo he perdido todo.  

JOVEN. Mi amor...   

ECO. Amor...   

(Jovem em el sofá) 

JOVEM. Juan 

ECO. Juan 

JOVEM. ¿No hay? 

ECO: No hay... 

SEGUNDO ECO. (más lejano) ¿No hay...? 

JOVEM: ¿Ningún hombre aquí? 

ECO. Aquí... 

SEGUNDO ECO. Aquí... 

(El joven muere.)  

(Aparece el Criado con un candelabro encendido. El 

reloj da las doce.)”20 

(LORCA, 1960 p.1054) 

                                                           
19 Jovem: Me lembro que um dia/ Velho: (interrompendo com veemência) Eu gosto tanto da palavra lembrar. É 

uma palvra verde, suculenta. Dela saem, sem cessar, filetes de água fria./ Jovem: (alegre e tentando convencer-se) 

Sim. Sim. Claro! O senhor tem razão. É preciso lutar com toda a ideia de ruinas, com esses terríveis descascados 

das paredes. Muitas vezes eu me levanto a meia noite para arrancar as ervas do jardim. Não quero ervas em minha 

casa e nem móveis quebrados./ Velho: Isso. Nem móveis quebrados porque temos que lembrar, mas.../ Jovem: 

Mas as coisas vivas, ardendo em seu sangue, com todos os perfis intactos./ Velho: Muito bem! Ou seja, (baixando 

a voz) é preciso se lembrar, mas se lembrar antes./ Jovem: Antes?/ Velho: (sigilosamente) Sim. É preciso se 

lembrar até amanhã. 
20 Jovem: João! João!/ Eco: João! João!/ Jovem: (agonizando) Eu perdi tudo./ Eco: Eu perdi tudo./ Jovem: Meu 

amor.../ Eco: Amor.../ (Jovem no sofá)/ Jovem: João./ Eco: João./ Jovem: Não existe?/ Eco: Não existe.../ Segundo 

Eco: (mais distante) Não existe...?/ Jovem: Nenhum homem aqui?/ Eco: Aqui.../ Segundo Eco: Aqui.../ (Jovem 

morre.)/ (Aparece o criado com um candelabro aceso. O relógio bate às doze horas.) 
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Um detalhe importante na peça é a presença do relógio. Como dito anteriormente nada em cena 

é aleatório e, portanto, o cenário não se presta somente para mobiliar o espaço. Apesar de ser 

dito nos diálogos que se passaram cinco anos entre um ato e outro, a peça inicia com o relógio 

batendo às seis horas da manhã e termina com o relógio batendo à meia noite. O protagonista 

começa a cena usando um pijama como figurino do 1º ato e é assassinado, no final do 3º ato, 

com um fraque durante um jogo noturno de cartas. Portanto, sabe-se que, de acordo com o 

relógio, a peça dura somente um dia, desde o raiar do sol até os últimos momentos da noite. 

Mas o tempo dito pelos diálogos é outro, muito mais longo que o tempo mostrado pelo relógio. 

Isso reforça a ideia surrealista do tempo, em que pode ter se passado anos ou somente um dia. 

Também reforça a ideia relatada pelos críticos literários La Guardia e Ramón de que a peça 

retrata um sonho, é um mergulho dentro do inconsciente do protagonista e, como se sabe, nos 

sonhos não há noção de tempo real.  

Assim como o tema do tempo é importante para Lorca em suas obras dramáticas, também é um 

tema recorrente em sua obra poética. É interessante perceber que o autor faz uma conexão direta 

entre o tempo e os seres vivos que não são humanos, principalmente as plantas. Na peça Doña 

Rosita la Soltera, o El Lenguaje de las Flores, ela cuida de rosas e elas parecem intactas mesmo 

com o passar dos anos. Na peça Así que Pasen Cinco Años, o Velho diz que o verbo lembrar 

“Es una palabra verde, jugosa. Mana sin cesar hilitos de agua fría21”, fazendo a conexão do 

passado revisitado no presente como a vida existente tanto na planta verde quanto na água 

corrente. Na poesia também compara o tempo às plantas.  

SUEÑO – Mayo de 1919 

Iba yo montado sobre  

un macho cabrío. 

El abuelo me habló 

y me dijo: 

- Ese es tu caminho. 

“¡Es ese!”, gritó mi sombra, 

disfrazada de mendigo. 

“¡Es aquel de oro!”, dijeron 

mis vestidos. 

Un gran cisne me guiñó, 

diciendo: “¡Vente conmigo!” 

Y una serpiente mordía 

Mi sayal de peregrino. 

 

Mirando al cielo, pensaba: 

“Yo no tengo camino. 

Las rosas del fin serán 

como las del principio. 

                                                           
21 É uma palavra verde, suculenta. Dela saem, sem cessar, filetes de água fria.  
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En la niebla se convierte 

la carne y el rocío. 

 

Mi caballo fantástico me lleva  

por un campo rojizo.” 

“¡Déjame!”, clamó, llorando, 

mi corazón pensativo. 

Yo lo abandoné en la tierra, 

lleno de tristeza. 

  Vino 

la noche llena de arrugas 

y de sombras. 

  Alumbran e camino 

los ojos luminosos y azulados 

de mi macho cabrío.22 

(LORCA 2002 p. 154) 

  

No poema Sueño – Mayo de 1919, o eu-lírico, após ter recebido conselhos do avô, que simboliza 

o futuro; da sua sombra, que simboliza o passado; e das suas próprias vestimentas, que 

simbolizam o presente; diz para si mesmo: “ Yo no tengo caminho. Las rosas del fim serán 

como las del principio” demonstrando que entre o passado, o presente e o futuro não há opções, 

não há caminho. As flores intactas e de igual aparência demonstram esse tempo que não sofre 

qualquer distinção ou alteração. Também há no poema a ideia de construção individual de 

caminho. Não há como nem o passado, o presente e o futuro dizerem por onde o eu-lírico deve 

seguir. Apesar do coração estar machucado de tanto sofrer, o caminho da vida deve ser trilhado 

e escolhido somente pelo eu-lírico, sem a ajuda de ninguém.  

É possível perceber, nos três exemplos de obras do Lorca citados, uma noção estática do tempo, 

como se a pessoa fosse impotente perante a grandiosidade do tempo. Essa sensação, como já 

vimos com o Jovem e com Rosita, leva os seres humanos a permanecerem estáticos. A ausência 

de ação na vida humana, a procrastinação do prazer e a manuenção das regras externas ao ser, 

levam à morte. As flores e plantas, por outro lado, continuam iguais e permanecem vivas apesar 

da ação do tempo, talvez por serem, assim como ele, uma representação do que pertence à 

natureza, diferente dos homens e mulheres que procuram lutar contra o tempo e seguir não o 

desejo interior natural, mas o combinado social, ou seja as regras e costumes.  

 

                                                           
22 Ia montado num/ bode macho./ Meu avô falou comigo,/ e me disse:/ - Esse é o seu caminho./ “É esse!”, gritou 

a minha sombra,/ disfarçada de mendigo./ “É aquele de ouro!”, disseram/ minhas vestes./ Um grande cisne piscou 

para mim,/ dizendo “Vem comigo!”/ E uma serpente mordia meu saial de peregrino.// Olhando para o céu, 

pensava:/ “Não tenho caminho nenhum./ As rosas do fim serão/ como as do princípio./ Na névoa se converte/ a 

carne e o orvalho.// Meu cavalo fantástico me leva/ por um caminho avermelhado.”/ “Deixa-me!”, clamou, 

chorando,/ meu coração pensativo./ Abandonei-o na terra,/ cheio de tristeza./ Veio/ a noite cheia de rugas/ e de 

sombras./ Alumiam o caminho/ os olhos luminosos e azulados/ do meu bode macho.  
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b) Morte: 

Se o tempo é importante na obra de Lorca, a morte tem um espaço especial na sua reflexão. A 

morte pode seguir por vários caminhos de interpretação. No primeiro deles, a morte simboliza 

um resultado da escolha de vida. A escolha por uma vida de espera, de negação do próprio 

desejo, de substituição do sonho pela realidade leva à morte. A escolha da existência sem 

vitalidade se relaciona com a morte assim como se relaciona com a estagnação do personagem. 

Com a certeza da morte para todos, a vida deveria ser plenamente vivida e não gerar estagnação 

e obediência às leis e aos costumes. Para tornar mais evidente a perda de vitalidade a partir da 

escolha pela vida obediente, Garcia Lorca normalmente apresenta, em suas obras poéticas e 

dramáticas, crianças e pequenos animais na vida pós morte ou o sentimento de perda de 

crianças, evidenciando a pureza e a inocência dos seres que morrem e perdem o futuro 

promissor que tinham pela frente.  

“Niño: ¡ Ya vienen para enterrarnos! 

Gata: Vámonos por la ventanas. 

Niño: Nunca veremos la luz, 

ni las nubes que se levantan,  

ni los grillos en la hierba, 

ni el viento como una espada. 

(cruzando las manos)23” 

(LORCA 1960 p. 977) 

 

A fala do Menino Morto ressalta, nesse trecho, todas as atividades infantis que perderá com a 

morte e a procura de algum meio de continuar a infância que está sendo perdida pouco a pouco. 

Na peça Yerma, há a todo momento, a relação com a morte e com a existência sem vida. A 

mulher infértil representa, para a protagonista, a morte. Para Yerma, não há vida sem poder dar 

luz a uma criança. Apesar de todo o esforço para poder gerar um filho em seu ventre, a 

protagonista não é bem-sucedida e, por isso, mata seu marido e, consequentemente, devido às 

regras sociais, tira dela mesma a possibilidade de ficar grávida no futuro, pois não poderia ter 

nenhuma relação que não fosse com seu cônjuge.  

No caso de Yerma, a presença de uma criança em sonho representa a possibilidade de vida e a 

impossibilidade desse nascimento representa a morte. Essa morte se espalha para todos que a 

circundam como o marido e o próprio filho que não nasce e se mantém somente em expectativa. 

O desejo de ter a criança nascida de seu ventre e impossibilidade disso acontecer é a causa da 

                                                           
23 Menino: Já vieram nos enterrar!/ Gata: Vamos pela janela./ Menino: Numa mais veremos a luz,/ nem as nuvens 

que se levantam,/ nem os grilos nas ervas,/ nem o vento como uma espada./ (cruzando as mãos)  
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morte espiritual para Yerma. Ela persegue a vida durante o decorrer da peça, porém as regras 

sociais não lhe permitem agir contra o matrimônio e ela desiste de tentar a vida. 

Assim como a morte é um tema importante no teatro para Garcia Lorca, também é na poesia. 

O trecho do poema Alma Ausente mostra todas as possibilidades que a morte tira dos seres 

humanos. 

 

“No te conoce el toro ni la higuera,  

ni caballos ni hormigas de tu casa.  

No te conoce el niño ni la tarde  

porque te has muerto para siempre.  

 

No te conoce el lomo de la piedra,  

ni el raso negro donde te destrozas.  

No te conoce tu recuerdo mudo  

porque te has muerto para siempre.  

 

El otoño vendrá con caracolas,  

uva de niebla y montes agrupados,  

pero nadie querrá mirar tus ojos  

porque te has muerto para siempre. 

 

Porque te has muerto para siempre,  

como todos los muertos de la Tierra,  

como todos los muertos que se olvidan  

en un montón de perros apagados.” 

(LORCA, 2002 p. 520)24 

 

A morte traz para Garcia Lorca a ideia de perda de possibilidades de vida; de perda de 

possibilidades não só para o ente querido, mas para todos os que estão ao redor dele, de toda a 

comunidade que se fecha em luto e perde tudo aquilo que a vida tem de bom para oferecer. A 

repetição do verso “porque te has muerto para siempre” ressalta que não há volta da morte e 

o que se perdeu, está para sempre perdido. O eu-lírico canta o sofrimento da perda desse ente 

querido, provavelmente uma criança, mostrando que a morte é um sinal de luto e perda não só 

para quem morre, mas para todos os vivos relacionados a esse morto. Isso acontece no caso da 

peça A Casa de Bernarda Alba. Por causa da morte do pai da família, Bernarda, a matriarca, 

fecha sua casa, suas filhas e suas vidas para toda a sociedade. É nesse ambiente aprisionador 

que o público conhece as moças e descobre que a morte só ocasiona mais morte. Por causa do 

                                                           
24 O touro não te conhece, nem a figueira,/ nem cavalos nem formigas de tua casa./ O menino não te conhece, nem 

a tarde, porque morreste para sempre.// O lombo da pedra não te conhece,/ nem o chão negro em que te destroças./ 

Nem te conhece a tua recordação muda,/ porque morreste para sempre.// O outono virá com caracóis,/ uva de 

névoa e montes agrupados,/ mas ninguém quererá olhar teus olhos,/ porque morreste para sempre.// Porque 

morreste para sempre,/ como todos os mortos da Terra, como todos os mortos que se olvidam/ em um montão de 

cachorros apagados. (tradução minha) 
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ambiente claustrofóbico e ditador apresentado por Bernarda, a filha mais nova, Adela, suicida-

se. 

O segundo caminho possível para a interpretação da morte na obra de Federico, é a passagem 

de uma etapa da vida para outra. Esse tipo de morte é mais raro na sua obra e acontece para 

demonstrar um renascimento do ser humano em uma nova forma de pessoa. Porém, para que 

isso aconteça, é necessário que o personagem aprenda com o próprio percurso e decida fugir do 

que é externo para seguir suas necessidades internas. 

A morte, no texto Así que Pasen Cinco Años, é apresentada em dois momentos diferentes. No 

primeiro momento, é representada por meio de um Menino Morto e de um Gato/ Gata 

igualmente morto/a. Esses dois personagens não entendem o que lhes aconteceu e também não 

sabem o que fazer com essa situação e nem com a solidão que tomou conta de ambos os seres. 

Eles só sabem que a morte é um caminho sem volta e que nunca mais poderão ver a luz do dia. 

A aparição dessas duas personagens representa o primeiro momento em que há um mergulho 

mais profundo no inconsciente do protagonista. O Jovem está na presença do Velho e acabou 

de receber a visita de um amigo. Ambos demonstram que é necessário que o protagonista cresça 

e passe da juventude para a maturidade. Esse encontro faz com que o protagonista refleta sobre 

sua existência, sobre a iminência de crescimento e tenha que enfrentar a própria infância já 

morta. O Menino Morto, portanto, é a infância do Jovem. Talvez seja por esse motivo que o 

personagem morto apresente tantas referências sobre brincadeiras infantis. Ele também diz para 

a Gata/ Gato “¡Yo quiero ser niño, un niño!25” (LORCA 1960 p. 997) o que demonstra o apego 

ao estado de ser criança.  

O segundo momento em que há o tema da morte na peça, é o assassinato do protagonista, que, 

em um jogo de cartas, é assassinado pelos jogadores que representam o passado, o presente e o 

futuro, assim como as moiras, que na Grécia Antiga definiam o destino das pessoas e tinham, 

sob o seu poder, a vida e a morte de todos os humanos. Esse segundo tipo de morte, não é mais 

uma lembrança da infância perdida, mas é a passagem acontecendo. O Jovem está morrendo e 

matando a sua adolescência para poder nascer como adulto.  

“Jovem: ¿O prefierem chartreuse? 

(Sale el Criado.) 

Jugador 1º: (levantado y enérgico.) 

Tenga la bondad de jugar. 

Joven: Ahora mismo. Pero beberemos.  

Jugador 3º: (fuerte)  

Hay que jugar 

                                                           
25 Eu quero ser um menino! Um menino! (tradução minha) 
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Jovem: (Agonizante.) 

Sí. Sí. Un poco de chartreuse. El chartreuse es como 

una gran noche de luna verde dentro de un castillo 

donde hay un joven con unas algas de oro. 

Jugador 1º (fuerte.): Es necessario que usted nos dé su 

as. 

Jovem: Mi corazón.26 

(LORCA 1960 p. 1054) 

 

O protagonista de Así que Pasen Cinco Años não deseja morrer e faz de tudo para adiar o 

momento de passagem para a vida adulta. A tentativa de servir bebida aos jogadroes é uma 

tentativa de adiar a morte. Os jogadroes, por outro lado, possuem o destino do Jovem em suas 

mãos e não querem adiar o processo de morte, assassinando o protagonista ao fim da peça.  

 

c) Sonho:  

O sonho sempre foi matéria de estudo e interesse do ser humano desde a antiguidade. Porém, 

foi Freud quem trouxe o pensamento onírico em relação aos conteúdos manifestos. Esse estudo 

e a relação entre a realidade e seus conflitos com o pensamento e a reflexão dos sonhos abriu 

uma porta de pesquisa, entendimento, e produção artística acerca desse conteúdo. 

Devido ao mergulho no universo do onírico e da época em que Freud escreveu o livro A 

Interpretação dos Sonhos, os primeiros artistas a aproveitarem as teorias freudianas foram os 

surrealistas. Dentre eles, Dali era grande entusiasta da psicanalise e utilizou-se do simbólico 

nas artes plásticas para construir obras que se aproximavam do inconsciente humano. Junto com 

Luís Buñuel criaram e produziram o roteiro para o famoso filme El Perro Andaluz, uma reunião 

de imagens oníricas, sem cronologia e com sentido pouco aparente. 

Apesar de Dali e Buñuel estarem separados e brigados com Garcia Lorca na época da 

construção do filme, é de conhecimento geral que Federico utilizou o tem do onírico, presente 

no modernismo espanhol, para suas obras. 

O sonho é um elemento que transcende o real. Apresentar o sonho dentro da poesia é algo que 

Garcia Lorca constumava realizar em suas obras, ainda mais por pertencer ao modernismo 

espanhol que utiliza os temas de morte, transcendência, integração cósmica, mistério entre 

outros com a utilização de sinestesia, imagens surpreendentes e a sonoridade das palavras. 

                                                           
26 Jovem: Ou preferem o chartreuse?/ (O Criado sai de cena)/ Jogadro 1 (levantado e enérgico): Tenha a bondade 

de jogar./ Jovem: Agora mesmo. Mas antes bebemos./ Jogador 3 (forte): Você precisa jogar./ Jovem (agonizante): 

Sim. Sim. Um pouco de chartreuse. O Chartreuse é como uma grande noite de lua verde dentro de um castelo onde 

há um jovem com umas algas de ouro./ Jogador 1 (forte): É necessário que você nos dê seu Ás./ Jovem: Meu 

coração. 
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Porém, colocar o sonho em cena é um desafio a mais do que colocá-lo no papel. É necessário 

não só uma habilidade com as palavras, como também arranjar mecanismos para trazer as 

palavras, os atores e as ações para o palco. Garcia Lorca realiza isso por meio da poesia e da 

criação de imagens. Ele traduz o onírico para o concreto do palco, por meio da utilização 

inusitada das luzes, cenografia e figurinos 

Assim como Garcia Lorca, Freud acreditava nas palavras e utilizava-as como material de 

trabalho. A fala em associação livre traz à tona pensamentos, lembranças, sonhos e fantasias. 

Tudo isso, dito por meio das palavras e das diferentes escolhas e combinações de vocábulos, é 

material que está relacionado com os sintomas de cada ser humano e, consequentemente, os 

sintomas são indícios para o ser humano construído por meio das relações e traumas que tiveram 

ao longo de sua existência.  

Garcia Lorca é escritor de poesias, peças de teatro, cartas, conferências entre outras coisas e ser 

escritor é ter uma relação íntima com as palavras. Se levarmos em consideração as teorias 

psicanalíticas de Freud, as palavras são a abertura do caminho para o conhecimento do próprio 

ser. Quando Federico escreve uma peça surrealista em que o principal tema é o sonho, está 

entrando cada vez mais no campo da descoberta de si mesmo e, consequentemente do ser 

humano como um todo.   

Así que Pasen Cinco Años é uma obra onírica. Há a sensação sempre presente de sonho. O que 

é atuado e falado representa um vestígio da realidade. Isso fica claro, em primeiro lugar, pela 

falta de coerência direta entre os diálogos das personagens. Em segundo lugar, a poesia 

alternada com o texto em prosa traz a sensação de que a cena acontece em um plano além do 

real. Há também a construção minuciosa da parte estética da peça o que nos leva a participar de 

uma atmosfera onírica. Por último, o conteúdo dos desejos humanos tratados de maneira 

subjetiva também nos remete aos sonhos. 

O sonho é uma janela para o inconsciente. É a partir do sonho que muitas questões humanas 

são trabalhadas, resolvidas, entendidas e sedimentadas. Por isso, junto com o conteúdo do sonho 

há também uma sensação positiva ou negativa acerca desse conteúdo. Há sonhos que ocasionam 

a sensação de alívio, stress, medo, felicidade, angústia, excitação e muitos outros sentimentos. 

A viagem que o Jovem faz pelo seu próprio sonho também lhe ocasiona muitos sentimentos e 

sensações. Um dos representantes das sensações relacionadas aos sonhos é a personagem 

Manequim que, apesar de atuar como simbologia do matrimônio e do desejo pelo casamento 

do Jovem, também representa a culpa e a frustração por não ter conquistado tudo aquilo que era 

sua expectativa. 
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No final do segundo ato, aparece em cena a personagem denominada Manequim vestido com 

um vestido clássico de noiva. Ela é uma face do protagonista que representa o que ele acredita 

por matrimônio. A partir do rompimento com a Noiva, o Manequim exige do Jovem todas as 

expectativas que o protagonista tinha quanto ao casamento e o que, de início, parece ser desejo, 

torna-se frustração e punição.  

O sonho, portanto, tem duas faces: a face positiva e solar, do desejo, do planejamento, do futuro 

e a face negativa que pune o ser por não ter feito o que deveria e que mostra com pesar tudo 

aquilo que poderia ter sido, mas que não o é. O sonho na obra de Garcia Lorca parece esperança, 

mas é frustração.  

Essas duas faces são expostas por Lorca nesse trecho da peça. O Manequim mostra ao Jovem 

que as suas próprias atitudes fizeram com que ele perdesse, nas areias do espelho, seu 

casamento, família e filhos. Há também, por parte do manequim, uma exigência de tudo o que 

foi prometido a ele e que não foi cumprido, como o fogo das bodas e amor materno. Esse 

encontro representa um sentimento interior do ser humano que planeja o seu futuro e que se 

culpa posteriormente por não ter conseguido alcançar aquilo que tinha sido planejado.  

A questão do sonho foi profundamente abordada na obra Así que Pasen Cinco Años e não houve 

outra peça dramática de Federico que trabalhasse tão bem esse tema como os outros temas 

presentes nessa obra como amor, tempo e morte. Porém, na obra poética do autor há marcas da 

pesquisa sobre o sonho. 

 No poema Y después, Garcia Lorca escreve sobre o sonho, os desejos e o amor que, com o 

pasar do tempo, transformam-se em areia do deserto.  

 

“Los laberintos 

que crea el tiempo 

se desvanecen. 

 

(Solo queda  

el desierto) 

 

El corazón, 

fuente del deseo, 

se desvanece. 

 

(Solo queda 

 el desierto) 

 

La ilusión de la aurora 

y los besos, 
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se desvanecen. 

 

Sólo queda  

el desierto. 

Un ondulado 

desierto.” 

(LORCA, 2002, p. 186)27 

 

Assim como acontece com a personagem Manequim, o poema Y Después transmite a sensação 

de frustração das expectativas de amor que não se concretizam. O eu-lírico diz sobre os 

caminhos já traçados, sobre o coração cheio de desejo, sobre a ilusão do amanhecer e sobre os 

beijos apaixonados que se desfazem como as onduladas dunas do deserto. Portanto, todas as 

expectativas do eu-lírico não acontecem e não há sentimento possível a não ser a culpa pela 

impossíbilidade de realização dos desejos e a resignação pela vida formada só por areias do 

deserto.  

Em ambos os casos, peça e poema, por mais que o ser humano sonhe, sempre se deparará com 

a frustração da não concretização desse sonho e com a culpa dele mesmo ter sido o responsável 

por esse fracasso. Isso não signifique que não é necessário sonhar e que o eu lírico desaconselha 

a ilusão amorosa, mas que é necessário junto com o sonho, a ilusão e a expectativa, a ação e a 

experiência real da vida. Para Lorca, também para o eu-lírico ou o personagem, só há razão no 

viver quando há concretização de tudo o que é mental no plano da realidade. 

 

d) Amor seguro e não desejado versus amor impossível e desejado 

Para Garcia Lorca, o amor é o aspecto mais importante do ser humano. É a partir do amor pleno 

que a pessoa pode ser quem é e a fazer aquilo que faz. Porém, há forças que agem sobre o amor, 

o que faz com que o ser humano o renegue e, consequentemente, renegue sua própria essência. 

La Guardia diz que Federico explora a dualidade entre o amor seguro e não desejado e o amor 

impossível e desejado. O amor seguro, de acordo com as obras de Garcia Lorca, é o amor que 

está submetido às conveniências sociais. Ou seja, o amor seguro é o amor combinado por ambas 

as partes e que trará benefícios concretos aos dois. Esses benefícios são exteriores ao contexto 

romântico se relacionam com o dinheiro, status social, pertencimento a um grupo social 

                                                           
27  Os labirintos/ que cria o tempo/ se desvanecem.// (Só fica / o deserto.)// O coração/ fonte do desejo/ se 

desvanece.// (Só fica/ o deserto.)// A ilusão da aurora/ e os beijos/ se desvanecem.// Só fica/ o deserto./ Um 

ondulado/ deserto. 
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específico por ter uma família considerada normal com pai, mãe e filhos. Esse amor é 

considerado como o amor possível na obra de Lorca. 

Por outro lado, há o amor impossível em que um ser deseja o outro ser, mas não conseguem 

ficar juntos devido aos benefícios externos que esse amor não fornece. Esse tipo de amor 

acontece devido ao encontro entre pessoas e não participa da moral que legisla sobre as relações 

sociais. O amor é considerado impossível pois não se encaixa na lógica egocêntrica da busca 

do benefício próprio, mas ao contrário, concentra-se na doação de si pelo outro e tem como 

objetivo passar por cima das leis sociais para que haja a possibilidade de estar junto e fazer o 

melhor para o ser amado. Portanto, quando acontece a descoberta desse amor, a sociedade, 

acostumada a pensar no eu e não no nós, não permite esse encontro e considera esse amor como 

algo errado ou proibido. Para que o amante siga seu instinto, é necessário que rompa com tudo 

e todos e aceite que mais perderá bens do que ganhará se escolher esse tipo de amor. 

A peça Bodas de Sangre é uma homenagem ao amor. Conta a história da Noiva que está 

prometida em casamento para um homem rico, de boa família, bom e honesto. Esse é o amor 

seguro, celebrado e aceito, porque, a partir dele, a Noiva poderia ter uma vida estável, ser 

reconhecida socialmente e ser considerada como uma mulher que mantém os padrões femininos 

da época. Porém, ela ama Leonardo, casado com sua prima. Esse segundo tipo de amor é o 

amor impossível, porque além de ser socialmente proibido, pelo grau de parentesco entre 

ambos, e dos amantes estarem comprometido com outras pessoas, Leonardo possui uma 

posição social inferior à Noiva e isso significa que, como marido, não traria para ela nenhum 

benefício. Portanto, mesmo sendo amor e mesmo sendo verdadeiro e desejado, não é aceito 

pelos familiares e comunidade local. Porém, Garcia Lorca mostra que o ser humano está ligado 

à força poderosa do amor e isso faz com que os amantes se encontrem e fujam juntos no dia das 

bodas da Noiva. Mesmo assim, a sociedade que tudo vê e tudo julga persegue o casal e o noivo 

traído inicia uma luta fatal por sua mulher e honra. No final, Federico conclui que o amor nos 

faz descobrir quem realmente somos e nos tornamos mais completos quando o achamos. Mas 

o verdadeiro amor está em desacordo com a sociedade posta aos humanos, o que gera neles 

uma luta tanto externa quanto interna para saber o que deve ser feito. 

Na peça Así que Pasen Cinco Años, a personagem Noiva, assim como na peça Bodas de Sangre, 

quer desfazer o acordo de casamento. Mas no caso desta peça, é possível ver os dois lados da 

questão amorosa: tanto da noiva que quer fugir e que não deseja mais o matrimônio, quanto o 

noivo, o Jovem, que perde todos os seus sonhos para um noivado desfeito. 
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A Noiva, com o passar dos cinco anos, conseguiu descobrir a diferença entre o amor seguro e 

o amor desejado. A partir dessa descoberta, teve que tomar uma decisão e colocá-la em prática. 

A decisão que tomou foi a mais difícil para ela e para todos que a cercavam: separar-se de seu 

noivo e buscar o amor verdadeiro, mesmo sabendo que, para isso, teria que superar muitos 

obstáculos.  

Ela diz sobre o seu noivo: “Mi otro novio tenía los dientes helados; me besaba, y sus labios se 

le cubrían de pequeñas hojas marchitas. Eran unos labios secos.28”  (LORCA 1960 p. 989). 

Enquanto isso diz para o seu novo amor: “Hay en tu pecho como un torrente donde yo me voy 

a ahogar. Me voy a ahogar... Y luego tú saldrás corriendo y me dejarás muerta por las 

orillas.29” (LORCA 1960 p. 989). As metáforas deixam clara a comparação entre o frio, o 

antigo e o morto, com a vida, o calor e a fertilidade. Pela comparação fica evidente que não há 

alternativa para a Noiva. Depois que ela descobriu o amor desejado, não há volta para o amor 

seguro. A escolha já está feita. Por outro lado, ela sabe que a escolha pelo amor desejado vai 

ser sofrida e isso fica evidente quando diz que vai se afogar e que ele a deixará morrendo 

sozinha. Mesmo assim, escolhe o amor impossível, pois é ele que a vai salvar da mediocridade 

da vida mundana e a tornará cada vez mais ela mesma. Mesmo que o amor impossível não dure 

a vida inteira, há nele uma perspectiva de separação de quem ela era antes e de quem ela se 

tornou após a descoberta desse amor. O amor impossível a faz feliz porque ele é verdadeiro e 

não uma convenção social. 

Por parte do Jovem, temos um homem que esperou cinco nos para poder ficar junto de sua 

amada. Esses cinco anos foram de preparação, planejamento e espera pela concretização de 

algo muito importante em sua vida. O protagonista não se permite conhecer o amor verdadeiro. 

Diferente da Noiva, ele só possui o sonho e não a realidade. O Jovem diz no final do segundo 

ato: “No es tu engaño lo que me duele. Tú no eres nada. Tú no significas nada. Es mi tesoro 

perdido. Es mi amor sin objeto. ¡Pero vendrás! 30” (LORCA 1960 p. 1006). Quando ele diz 

que sua noiva não significa nada, que ela é seu amor sem objeto, demonstra que o Jovem nunca 

amou realmente aquela mulher, mas o que ela representava para ele. O amor que sente é por ele 

mesmo. Ela, como pessoa, como carne, como corpo, não existe. Ela representa o casamento e 

                                                           
28 Meu outro noivo tinha os dentes gelados. Me beijava e seus lábios se cobriam de pequenas folhas murchas. Eram 

lábios secos.  
29 Há em seu peito uma torrente onde vou me afogar. Vou me afogar... e logo você sairá correndo e me deixará 

morta na beira do mar.  
30 Não é teu engano que me doi. Você não é nada. Você não significa nada. É meu tesouro perdido. É meu amor 

sem objeto. Mas virá para mim.  
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tudo o que ele proporciona como família, filhos e pertencimento a uma sociedade que vai 

classificá-lo como normal e adulto. 

Portanto, a luta entre o amor seguro e o amor impossível ocasiona sempre o sofrimento. Além 

das obras dramáticas, Lorca escreve sobre o sofrimento de amor no poema Llagas del amor. 

 
 “Esta luz, este fuego que devora. 

Este paisaje gris que me rodea. 

Este dolor por una sola idea. 

Esta angustia de cielo, mundo y hora. 

 

Este llanto de sangre que decora 

lira sin pulso ya, lúbrica tea. 

Este peso del mar que me golpea. 

Este alacrán que por mi pecho mora. 

 

Son guirnaldas de amor, cama de herido, 

donde sin sueño, sueño tu presencia 

entre las ruinas de mi pecho hundido. 

 

Y aunque busco la cumbre de prudência 

me da tu corazón valle tendido 

con cicuta y pasión de amarga ciencia.”31 

(LORCA, 2002, p. 690) 

 

O poema inicia relatando vários tipos de dores insuportáveis e que estão invariavelmente 

presentes no ser e no viver do eu-lírico. Na terceira estrofe, há a revelação de que as dores vêm 

da grinalda e, portanto, do matrimônio. Ele compara o casamento com a cama de um enfermo, 

onde o doente tem conforto, mas sofre e vive entre o sonho e a realidade.  

O sonhar da presença do amor não é igual ao amor que se tem na realidade. A frustração de não 

se ter o sonho é a causa da ruina do peito e do coração. 

O eu-lírico busca a prudência, mas a realidade amorosa difere tanto da realidade se comparada 

ao sonho que pede o vasto coração do ser amado junto com a morte certa e a paixão de possuir 

a amarga consciência de tudo o que vive. 

Assim como no poema, o amor, na peça Así que Pasen Cinco Años, é um eterno descobrir de 

frustrações que levam à morte do jovem protagonista para o renascimento de um homem adulto. 

                                                           
31 Esta luz, este fogo que devora./ Esta paisagem gris que me rodeia./ Esta dor por uma só ideia./ Esta angústia de 

céu, mundo e hora.// Este pranto de sangue que decora/ lira já sem pulso, lúbrica teia./ Este peso do mar que me 

golpeia./ Este alacrão que em meu peito mora.// São grinaldas de amor, cama de ferido,/ onde sem sono, sonho tua 

presença/ entre as ruínas de meu peito oprimido.// E ainda que busque o cume da prudência,/ me dá teu coração 

vale estendido/ com cicuta e paixão de amarga ciência. 
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Mesmo assim, com todas as consequências claras que o amor traz, o eu-lírico não desaconselha 

o amor, pois ele acredita que essa é uma questão inexorável ao ser humano. 
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3.3 Así que Pasen Cinco Años, o surrealismo e a linguagem poética 

  “Puede el aire arrancar los caracoles 

muertos sobre el pulmón del elefante 

y soplar los gusanos ateridos 

de las yemas de luz o las manzanas.” 

(LORCA, 2002 p.464)32 

 

O modernismo espanhol surgiu como forma de transformação do romantismo/realismo que 

estava em voga no final do século XIX. O modernismo espanhol se relaciona com o simbolismo 

no Brasil, mas difere desse, pois mistura, por um lado, a oposição ao provincianismo cultural 

da Espanha e a aceitação dos valores presentes na modernização europeia e, por outro lado, há 

uma busca consciente dos valores e da tradição espanhola.  

Além de Garcia Lorca ter nascido em época e ambiente propício para a produção de arte 

simbólica, ele conheceu pessoas que influenciaram diretamente o seu trabalho e a sua vida, 

tornando sua obra não só moderna, mas também com aspectos vanguardistas. 

Garcia Lorca conheceu o cineasta Luis Buñuel em 1918 na Instituição de Ensino Livre de 

Madri. De início, o dramaturgo começou o curso de filosofia, mas em pouco tempo, passou 

para o estudo da literatura. No ano seguinte da sua entrada na instituição, conheceu o pintor 

Salvador Dali. Os três ficaram muito amigos durante um certo período e, a partir desse 

momento, compartilharam conhecimentos, artes, obras e vidas.  

Esse contato contínuo entre os artistas modificou a vida de todos. É conhecida a fase artística 

de Dali em que sombras com o perfil de Lorca aparecem, assim como também é sabido a 

influência que Salvador teve na obra de Federico.  

“Yo estaba en la terraza luchando con la luna. 

Enjambres de ventanas acribillaban un muslo de la 

noche.  

En mis ojos bebían las dulces vacas de los cielos. 

Y las brisas de largos remos  

golpeaban los cenicientos cristales de Broadway.” 

(LORCA, 2002 p 436)33 

 

Esse trecho do poema Danza de La Muerte, do livro Poeta em Nueva York, demonstra a ligação 

entre os artistas e a produção poética surrelista de Federico. Há uma clara referência neste 

                                                           
32 Pode o ar arrancar os caracóis/ mortos sobre o pulmão do elefante/ e soprar os vermes regelados/ das gemas de 

luz ou das maçãs. 
33 Eu estava no terraço lutando com a lua,/ Enxames de janelas esburacavam um músculo da noite,/ Em meus olhos 

bebiam as doces vacas dos céus,/ E as brisas de longos remos/ golpeavam os cinzentos cristais da Broadway. 
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poema ao filme Un Perro Andaluz feito pela dupla Salvador Dali e Luis Buñuel. O eu-lírico 

está na sacada, assim como o protagonista no início do filme. Há também a presença de dois 

elementos fortes no poema: a lua e o olho, que remetem à obra cinematográfica surrealista em 

que o personagem principal está afiando uma navalha, vai para a sacada ver a lua e, enquanto a 

lua está sendo cortada pelas nuvens que passam, o protagonista corta o globo ocular de uma 

mulher. Tanto no filme, como no poema há a tentativa de fuga das sequências lógicas de ação 

e a busca por palavras ou imagens que ocasionem sensações no leitor e no espectador. Essa 

busca se conecta com o contexto onírico e as teorias freudianas acerca do sonho em que há uma 

constante sensação, mas não há coerência entre os acontecimentos sonhados. Porém, a 

sequência de ações levam à reflexão acerca de si mesmo, produzindo ligações entre as imagens 

aparentemente incoerentes com o inconsciente individual. 

Além de pertencer a um período histórico que propiciava a experimentação e a convivência 

com artistas surrealistas, a obra de Garcia Lorca também apresenta estética vanguardista. 

Primeiro, é possível perceber que sua obra não aparenta ter pretensão intelectual, o que é uma 

característica ligada ao surrealismo. Essa anti-intelectualidade aparece na peça Así que Pasen 

Cinco Años pelo enredo simples constituído de um melodrama familiar sem concatenação de 

ideias. Porém, a simplicidade é de extrema importância, pois ela é palco para que as imagens 

sejam criadas e para que todos os elementos cênicos sejam experimentados com outro objetivo 

no teatro. É necessário também que o enredo seja ordinário para que o público se identifique e, 

a partir da identificação, Lorca faz com que os leitores e espectadores descubram e aprofundem 

a experiência de ser humano. 

Outra característica importante para o surrealismo é a linguagem poética, que ultrapassa a 

utilização de poemas na construção textual, mas resignifica o contexto por meio de metáforas 

que são utilizadas em diversos aspectos das obras. A linguagem poética é uma forma de 

linguagem que perpassa todos os elementos da obra para criar um universo diferente do real.  

Garcia Lorca surge no auge do modernismo espanhol, mas vai além dele. Sua dramaturgia é 

poética e sua poesia é dramática. A presença desses elementos poéticos dentro das peças teatrais 

vai além da simples construção de textos em versos, uma característica própria do modernismo 

espanhol, mas todo o sistema de signos teatrais é contaminado pela poesia, como o tempo e o 

espaço; as aparências dos personagens, seus figurinos e elementos cênicos; o gesto, a 

movimentação e a posição dos atores; a luz, os sons e as músicas; todos esses elementos fazem 

parte da realidade e do universo da poesia, além dos diálogos construídos a partir do texto 

poético. 
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A partir dessa nova maneira de pensar o teatro e a poesia, Garcia Lorca constrói um texto 

dramático que justapõe diversos acontecimentos sobre uma fábula simples e, a partir disso, há 

a coexistência de inúmeras realidades. Desse modo, é importante para a obra não os fatos 

apresentados, mas os sentimentos que eles evocam, assim como nos sonhos. Portanto, não 

importa o cenário como um todo e o quanto ele está relacionado com a realidade, mas quais os 

elementos que nele estão e qual o significado de cada um deles para o enredo e para cada um 

que está na plateia; não importa tampouco quem são os personagens, mas sim o que eles 

significam dentro de um contexto social mais amplo e por isso que os personagens de Lorca 

não possuem quase nunca um nome próprio, mas uma classificação social, como pai, noiva, 

noivo, menino, datilógrafa, etc.  

Essa forma de produzir peças teatrais, foi nomeada por Urszula Askyk como Nuevo teatro 

poético, pois o teatro poético conhecido pelo modernismo espanhol apresentava principalmente 

diálogos construídos por texto poético, mas não envolvia a mudança de paradigma do teatro 

que traz para dentro do palco a experimentação da realidade cênica e de seus elementos, como 

também várias metáforas que surgem a partir da mudança de objetivo de cada um desses 

elementos. 

A peça Así que Pasen Cinco Años tem como base as características do nuevo teatro poético. A 

história apresentada como trama central da peça é: um homem na busca incessante pelo amor. 

Porém, é por meio dessa fábula superficial que tudo acontece. O primeiro trecho interessante 

para a análise dessa estrutura base na obra de Garcia Lorca acontece no final do primeiro ato 

da peça: o encontro entre o Menino Morto e o Gato/Gata.  

À primeira vista esses dois personagens são muito intrigantes e despertam a atenção do leitor e 

do espectador. Por que eles estão mortos? O que isso significa para a peça? Por que houve a 

mudança de prosa para verso na escrita do texto? 

 

“(El Niño viene vestido de blanco primera comunión, con una 

corona de rosas blancas en la cabeza. Sobre su rostro, pintado 

de cera, resaltan sus ojos y sus labios de lirio seco. Trae un cirio 

rizado en la mano y el gran lazo con flecos de oro. El Gato, de 

azul, con dos enormes manchas rojas de sangre en el pechito 

gris y en la cabeza. Avanzan hacia el público. El Niño trae al 

Gato cogido de una pata.)  

GATO. Miau.  

NIÑO. Chissssss...  

GATO. Miauuu.  

NIÑO. Toma mi pañuelo blanco.  

Toma mi corona blanca.  
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No llores más.  

GATO. Me duelen las heridas  

que los niños me hicieron en la espalda.  

NIÑO. También a mí me duele el corazón. 

GATO. ¿Por qué te duele, niño, di?  

NIÑO. Porque no anda.  

Ayer se me paró muy despacito,  

ruiseñor de mi cama.  

Mucho ruido, ¡si vieras!... Me pusieron  

con estas rosas frente a la ventana.”34 

(LORCA, 1960 p. 971) 

 

 

A presença desses dois personagens é a representação poética do autor para a morte e também 

a representação da morte da infância para permitir a passagem para a juventude. É interessante 

perceber que a morte para Lorca não é a alegoria convencional, mas é um menino e um gato 

que sofrem por não poderem mais ver a luz do dia e que estão sozinhos.  

A escolha da criança e do animal doméstico, seres inocentes, faz com que o público entenda 

que a morte é cruel e, portanto, tira diversas possibilidades aos vivos, mas que acontece a todas 

e todos.  

A linguagem poética, nesse caso, inicia-se com a escrita das rubricas que diz que o menino deve 

ter olhos e lábios de lírios secos. Por determinação, a rubrica deve ser um elemento do texto 

dramático que dê indicação para diretores e atores como realizar a cena, mas Lorca não se limita 

ao objetivo técnico do texto e insere a poesia nesse momento. Ao invés de inserir uma indicação 

prática como: “o personagem deve estar pintado de branco, inclusive os lábios que devem se 

assemelhar a uma pessoa morta”, ele produz uma rubrica que deve ser entendida por meio de 

metáforas, provando que a apreciação do texto dramático não deve ser somente para aqueles 

que assistem à peça, mas também para aqueles que leem e estudam o texto. 

A linguagem poética atravessa a parte técnica do texto dramático e chega na representação. A 

fala dos personagens é cheia de metáforas e acontece por meio da mistura entre poesia e prosa, 

alterando o ritmo da cena. Também faz parte da rubrica a indicação de que a luz dessa cena 

deve ser azulada como se estivesse iniciando uma tormenta do lado de fora. A mudança de 

                                                           
34 (O Menino usa vestes brancas de primeira comunhão, traz uma coroa de rosas brancas na cabeça e, sobre o seu 

rosto, pintado de cera, ressaltam os olhos e lábios de lírio seco. Traz uma vela trabalhada nas mãos e o grande laço 

com frnajas douradas. O Gato, de azul, tem duas enormes manchas vermelhas de sangue no pequeno peito cinza e 

na cabeça. Avançam em direção ao público. O Meino traz o Gato pela pata.)/ Gato: Miau. / Menino: Psiu.../ Gato: 

Miauuuu./ Menino: Pegue meu pano branco/ Pegue minha coroa de flores./ Não chore mais./ Gato: Doem as 

minhas feridas/ que os meninos fizeram nas minhas costas./ Menino: A mim também doi o coração./ Gato: Por 

que, menino, por que ele doi, diz?/ Menino: Porque não bate./ Ontem foi parando bem devagar,/ Rouxinol de 

minha cama./ Muito barulho! Precisava ver! ... Me puderam/ com essas rosas na frente da janela. 
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iluminação faz com que o espectador perceba que um sonho vai começar. Essa atmosfera 

onírica instaura a linguagem poética.  

As personagens e seus figurinos também fazem parte da poesia dramática. O Menino com a 

cara branca, vestido de primeira comunhão para seu velório e o Gato/Gata com manchas de 

sangue pelo corpo mostram que esse momento da peça não será como o anterior e que não 

estamos falando de seres tradicionais como o Jovem ou o Velho, mas de seres imateriais não 

pertencentes à realidade humana. 

Se nas primeiras cenas tudo era formado por meio de perguntas e respostas ágeis. Nesse 

momento, há uma ruptura no tempo dramático. Os espectadores entendem que a história 

principal estacionou para que pudessem assistir a algo que não pertence ao enredo linear, ao 

mundo dos vivos. 

Essa percepção total só acontece por causa da reunião de todos esses elementos da linguagem 

poética de Garcia Lorca, que mescla o real com o imaginário sem realizar uma mudança drástica 

no tom da peça. Não há interrupção do real para que o imaginário aconteça. Ao contrário, os 

elementos imaginários interagem com os elementos reais de forma orgânica, ao mesmo tempo, 

inseridos na realidade.   

No final do segundo ato, outra cena utiliza a linguagem poética. É a cena entre o Jovem e o 

Manequim. 

 

“MANIQUÍ. Yo canto 

muerte que no tuve nunca, 

dolor de velo sin uso, 

con llanto de seda y pluma. 

Ropa interior que se queda 

helada de nieve oscura, 

sin que los encajes puedan  

competir con las espumas. 

Telas que cubren la carne 

serán para el agua turbia.  

Y en vez de caliente,  

quebrado torso de lluvia, 

¿Quién usará la ropa buena 

De la novia chiquita y morena?”35 

(LORCA, 1960 p. 1010) 

 

                                                           
35 Manequim: Eu canto/ morte que nunca tive/ dor do véu sem uso/ com choro de seda e pluma./ Roupa íntima que 

se torna/ gelada de neve e escura,/ sem que as rendas possam/ competir com as espumas./ Telas que cobrem a 

carne/ sevirão para água turva./ E ao invés do quente/ quebrado dorso de chuva/ quem usará a roupa boa/ da jovem 

noiva morena?  
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Mais uma vez,  Garcia Lorca quer representar algo muito subjetivo para a realidade concreta 

do teatro. O Manequim é a decepção amorosa e o fracasso do protagonista. Para que essa 

representação vá além da mera interpretação dos elementos cênicos, foi necessário que o autor 

trouxesse todo o poder da poesia para a cena. A luz azulada de tormenta novamente aparece, 

fazendo com que o espectador perceba que se encontra outra vez em um momento fora do 

tempo real da peça, num momento de suspensão da cena. A força e a estranheza desse 

personagem alegórico trazem muitos elementos poéticos para a cena, em principal a sua 

movimentação que deve ser rígida, tensa e lenta. Por último, há novamente a utilização do texto 

em forma de poesia como modo de comunicação entre os dois personagens que estão em cena, 

evidenciando que a linguagem poética, tanto na forma textual, quanto na construção de imagens 

simbólicas, é necessária para a compreensão e sensação da obra. 

No último ato, há a presença constante de elementos alegóricos como o Palhaço e o Arlequim 

e uma sensação onírica permanente ocasionada, novamente, pela luz, efeitos sonoros, figurinos 

e cenografia. 

Quem conduz a primeira metade desse ato são o Arlequim e o Palhaço que são duas alegorias 

do teatro tradicional representantes da vida, alegria e felicidade. Esses sentimentos estão em 

oposição ao protagonista que permanece estagnado no seu próprio percurso de tristeza, 

frustração, culpa e morte. Os dois também são personagens que, além de estarem diretamente 

relacionadas a arte do teatro e da representação também estão ligadas àquilo que não é real, 

afastando-se do cotidiano regular do ser humano, levando o leitor e o espectador a perceberem 

que tudo não passa de um sonho.  O cenário também realiza o objetivo de afastamento, 

proporcionando a ideia de representação, pois se constitui em uma floresta e, no meio dela há 

um pequeno teatro, demonstrando a ideia de que nada é real, mas que há atores atuando nessa 

cena e personagens que são também atores, nesse caso, os palhaços. 

“(Bosque. Grandes troncos. En el centro, un teatro rodeado de 

cortinas barrocas con el telón echado. Una escalerilla une el 

tabladillo con el escenário. Al levantarse el telón cruzan entre 

los troncos dos figuras vestidas de negro, con las caras blancas 

de yeso y las manos también blancas. Suena una música lejana. 

Sale el Arlequín. Viste de negro y verde. Lleva dos caretas, una 

en cada mano y ocultas tras la espalda Acciona de modo 

plástico como un ballarín)36” (LORCA 1960 p. 1018) 

                                                           
36 (Bosque. Grandes troncos. No centro, há um teatro rodeado de cortinas barrocas com o pano do teatro abaixado. 

Uma pequena escada une o tablado com o cenário. Ao erguer o pano, cruzam, entre os troncos, duas figuras 

vestidas de preto, com as caras brancas de geso e as mãos também brancas. Uma música distante soa no ambiente. 

Sai o Arlequim. Veste-se de preto e verde. Leva consigo duas máscaras, uma em cada mão, escondidas atrás de 

suas costas. Age, de modo plástico, como um bailarino.)  
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No bosque ou na floresta, espaço considerado na psicanálise como representação do 

inconsciente humano, há um pequeno teatro por onde passam os personagens clássicos da 

comédia. A construção matalinguística do cenário demonstra que a peça é uma representação 

do inconsciente humano. A presença da floresta e, no centro dela, o teatro evidenciam que a 

história do Jovem e o percurso representado até o momento não estão no plano do real, mas do 

sonho. Além disso, como a história chega ao seu clímax no terceiro ato, é possível perceber 

que, por meio do sonho e do inconsciente, os conflitos internos do protagonista serão 

solucionados. 

Desde o início desse ato, há a quebra da quarta parede: uma técnica teatral que separa os 

personagens dos espectadores para gerar a sensação de verossimilhança do que está sendo 

representado. O Arlequim conta diretamente para o público a história do sonho e do tempo e 

como eles andam juntos, mas o sonho, por mais que o tempo passe, nunca se concretiza.  

 

“Y si el sueño finge  

muros  en la llanura del tiempo, 

el Tiempo le hace creer  

que nace en aquel momento. 

¡Ay, cómo canta la noche! ¡Cómo canta!    
¡Qué témpanos de hielo azul levanta!37”  

(LORCA 1960 p. 1019) 

 

O Arlequim e o Palhaço, com seu pequeno espetáculo particular, vão conhecendo os 

personagens da peça e vão modificando seus caminhos. A presença da linguagem poética 

trazida pelos dois, por meio de seus figurinos, movimentos e falas, transmite a mensagem de 

que o ser humano é carregado pelos seus sonhos e expectativas. O ser humano desconhece seu 

futuro, apesar de todo e qualquer planejamento. A história do Jovem e sua busca incessante 

pelo amor escorre pelos seus dedos se torna, nesse momento, um ato de palhaços. A ironia 

apresentada na vida fictícia do protagonista se assemelha muito com a ironia da vida real em 

que os sonhos se esbarram nos obstáculos do tempo e a identidade do ser humano se fragmenta 

por causa da frustração e da confusão entre quem é e o que acredita ser.  

Portanto, há vários níveis de entendimento da peça e é por causa da linguagem poética que o 

texto é compreendido pelo leitor e pelo público como algo que transcende o real e o que é 

                                                           
37 E se o sonho cria/ muros na palnície do tempo,/ o tempo lhe faz crer/ que nasce naquele momento./ Ah, como 

canta a noite! Como canta!/ Que blocos de gelo azul levanta! (tradução minha) 
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superficial no humano. É por meio dessa linguagem que é possível abordar temas e questões 

subjetivas e sensíveis.  

Garcia Lorca é um artista que teve que lidar com a sua individualidade e coletividade na 

Espanha que estava em plena mudança. É por causa desse conhecimento de si mesmo e da 

realidade que o cercava que entende o mundo e os outros seres.  A utilização da linguagem 

poética é a única maneira de dizer o indizível e trazer à tona o que está submerso pela camada 

superficial das relações sociais. 

Garcia Lorca mostrou, por meio de sua obra, que se interessa por assuntos ligados intimamente 

com o ser humano. Esses assuntos são também comuns a vários artistas e filósofos que se 

aprofundaram no estudo do ser e de como ele age consigo, com o outro e com o mundo. A sua 

obra, de maneira geral, procura abordar esses temas do homem e de como ele se enxerga perante 

a cultura e a sociedade em que vive. 

A obra inicial de Federico e, principalmente, as obras de ensaio levaram à produção da trilogia 

teatral mais estudada do autor, na qual aprofunda e define seu estudo sobre os temas humanos. 

Bodas de sangre, por exemplo, é uma história de amor que coloca a mulher como protagonista 

do seu próprio futuro e desenvolve a questão da feminilidade com sensibilidade. Yerma mostra 

a mulher de outra maneira. Nela, é abordada a questão da mãe, da infertilidade, do matrimônio 

e da morte. La Casa de Bernarda Alba, última peça escrita pelo autor, aborda a história de uma 

mãe, com os seus costumes retrógrados que aprisiona suas filhas até elas não terem outra opção 

a não ser a morte.  

As três peças finais de Federico resumem e abordam temas de toda sua obra. Diferente de suas 

outras peças, nessas últimas, escolhe como protagonistas mulheres. Porém, não faz isso a toa. 

Há sobre a mulher espanhola, e de qualquer outra parte do mundo, uma opressão maior do que 

no universo masculino. Garcia Lorca, porvavelmente, percebeu isso e compreendeu que, por 

meio das mulheres, conseguiria abordar a cultura espanhola, que assim como muitas outras, é 

machista, opressora e conduz o ser humano a uma uniformidade irreal e exterior à vontade das 

pessoas. 

Portanto, as mulheres presentes na trilogia espanhola, categoria determinada por Gonzales, 

representam as mulheres que vivem em uma sociedade opressora. Elas são únicas, vivem 

conflitos diversos, mas todos os conflitos são inerentes aos seres humanos, principalmente 

àqueles que não possuem privilégios sociais e, portanto, há uma identificação imediata com 

essas personagens. 
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Garcia Lorca escolhe cada uma de suas obras para desenvolver um tema humano que considera 

importante. A peça Así que Pasen Cinco Años conseguiu resumir várias de suas reflexões acerca 

das questões da existência humana, dos sonhos e do inconsciente. Nessa obra, temos como base 

o tempo. O protagonista se depara com todos os temas do desenvolvimento e do 

amadurecimento humano por meio do tempo e foi necessário que ele tratasse de dimensões 

humanas como amor, o sonho, a morte, amadurecimento, inconsciente e vida em sociedade para 

que chegasse às dimensões subjetivas do homem e da mulher. 
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3.4 Así que Pasen Cinco Años e personagens: 

A personagem é elemento fundamental para a ficção. É por meio dela que há a possibilidade de 

conhecimento e adensamento na camada imaginária da arte ficcional. Sem a personagem não 

haveria como narrar uma história. Ela é parte integrante da narrativa e é por meio dela que as 

ações acontecem. As personagens também proporcionam verossimilhança à história e 

possibilitam que o leitor visualize e se identifique com o que está sendo narrado. Se no poema 

o eu-lírico, personagem mais recorrente nas obras líricas, canta ações, sentimentos, juízos de 

valor e toda variedade que a linguagem possibilita com seus elementos objetivos e subjetivos; 

e se no romance os personagens fazem parte de um enredo em que, juntamente com outros 

elementos da narrativa, constituem a história contada pelo narrador, talvez a figura mais 

importante para o romance; no teatro, o personagem é responsável por transmitir tudo. É por 

meio dele e da sua interpretação que podemos entender toda a história. “Em suma, tanto o 

romance como o teatro falam do homem – mas o teatro o faz através do próprio homem, da 

presença viva e carnal do ator” (PRADO p. 84 2014) 

Décio de Almeida Prado, no seu estudo sobre a personagem no teatro, deixa claro essa primazia 

da personagem no texto dramático. Isso acontece porque, apesar dos diferentes modos de fazer 

teatro, há uma constante que garante a soberania da personagem que é o diálogo. É por meio 

do diálogo que acontece o texto dramático. Os elementos do texto narrativo como tempo, 

espaço, personagem, narrador e enredo se transformam, no caso do texto dramático, em 

ferramentas para que o ator, na representação da sua personagem, consiga contar bem a história.  

Na narrativa, a descrição do lugar e dos personagens são importantes para a verossimilhança da 

obra e para que o leitor consiga visualizar onde e quem faz parte dessa história. Na obra 

dramática, esses elementos aparecem nas rubricas para que o diretor e a equipe técnica, como 

o cenógrafo e o figurinista, entendam como dar vida ao ambiente e aos personagens, ou seja, 

no texto dramático, esses elementos aparecem, normalmente, logo no início do ato ou da cena 

para que os diálogos não sejam interrompidos pela descrição de algo. Quem assiste à peça, 

portanto, não precisa utilizar a imaginação para criar o espaço, pois o cenário já está posto e 

criado; não precisa tampouco utilizar a imaginação para criar o personagem, pois ele já entra 

em cena vestido e com todas suas características físicas aparentes. 

O tempo, elemento também importante para a narrativa, é percebido nos textos dramáticos por 

meio dos diálogos, assim como o enredo que não precisa de um narrador para contar o que 

aconteceu, mas os próprios personagens, por meio do diálogo, dizem o que aconteceu sem a 

interferência de nenhum outro elemento.  
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Teatro, portanto, é a arte do personagem. O enredo, o tempo e o espaço são elementos 

secundários e que estão à disposição do ator para a representação da personagem que contará a 

história.  

 

“A ação é não só o meio mais poderoso e constante do teatro 

através dos tempos, como o único que o realismo considera 

legítimo. Drama, em grego, significa etimologicamente ação: 

se quisermos delinear dramaticamente a personagem devemos 

ater-nos, pois a esfera do comportamento, à psicologia 

extrospectiva e não introspectiva. ” (PRADO p.91 - 2014) 

 

Décio de Almeida Prado aumenta a importância da personagem em cena quando fala sobre a 

ação e a psicologia extrospectiva, pois, no texto dramático, deve ficar claro pela ação das 

personagens tudo o que pensa, sente, crê, e tudo aquilo que é explicado de modo subjetivo por 

um narrador em um texto narrativo, mas que, em um texto dramático, que possui como objetivo 

ser representado, é na ação que os espectadores entenderão o que se passa no interior das 

personagens, como seus sentimentos, pesamentos e planos futuros. Então é necessário que o 

autor encontre maneiras de exteriorizar tudo aquilo que é interior e subjetivo. “Não importa, 

por exemplo que o ator sinta dentro de si, viva a paixão que lhe cabe interpretar; é preciso que 

a interprete de fato, isto é que a exteriorize.” (PRADO p.91 – 2014) 

Há várias maneiras e técnicas de realizar a exteriorização do que é subjetivo na personagem de 

teatro. A maneira mais comum se chama a parte. Os a partes são momentos em que a 

personagem quebra a quarta parede e diz diretamente ao espectador o que está pensando, 

sentindo ou planejando fazer. Essa técnica auxilia o dramaturgo a dar continuidade à história e 

contar o que se passa no interior de sua personagens. Porém, além dessa maneira, há também 

várias outras. Garcia Lorca, por exemplo, traz a poesia e sua capacidade de subjetividade como 

voz interior das personagens, tornando claro tudo aquilo que não era possível por meio da 

objetividade dos diálogos.  

A essência da obra de Garcia Lorca é representada pelos seres da terra espanhola. Federico, 

como dramaturgo, escolhe representantes do povo espanhol e, como poeta, molda a sua alma. 

Não há, na maioria dos casos, nomes próprios para suas personagens, nem são profundas em 

pensamento e nem suas paixões são complicadas tudo isso acontece para livrar as personagens 

de uma condição representativa e deixar com que elas façam uma síntese da humanidade e da 

poesia inspirada pela terra e pela tradição espanhola. 



84 
 

 

a) Personagens da peça Assim que Passarem Cinco Anos:  

Jovem, Velho, Noiva, Datilógrafa, Amigo 1, Amigo 2, Pai (da Noiva), Criada (da Noiva), 

Jogador de Rúgbi, João (criado do Jovem), Menino, Gato/ Gata, Manequim, Arlequim, Palhaço, 

Moça, Máscara, Jogadores de Cartas. 

Para entender melhor quem é o Jovem e para dar sequência à linha de raciocínio dos críticos 

literários Alfredo de la Guardia e Ruiz Francisco Ramón, que afirmam que a peça Así que Pasen 

Cinco Años é uma incursão no sonho e no subconsciente do Jovem que introjeta todos os 

personagens, procurei analisar o protagonista a partir da sua relação com alguns personagens 

significativos. Por meio dessa relação, há a indicação de caminhos de entendimento para a 

maneira de ser do Jovem e de como ele se concebe enquanto ser humano.  

As introjeções, de acordo com Freud, estão estreitamente relacionadas à identificação do ser e 

procuram resolver alguma dificuldade emocional dele. São características ou representações 

dos outros que participam da vida do sujeito que produz as introjeções. 

As personagens que se encontram com o Jovem na peça Así que Pasen Cinco Años são, 

portanto, o próprio Jovem e suas diferentes visões de si mesmo a partir de representações de 

outros seres que são originárias de exemplos reais de sua vida. A partir do encontro com essas 

introjeções, é possível o amadurecimento do sujeito. Então, provavelmente, quando o Jovem é 

assassinado e morto no final da peça, essa morte significa um crescimento e amadurecimento 

do protagonista. Ele precisa morrer como um tipo de pessoa para renascer ou se tornar um outro 

tipo de pessoa. As indicações textuais desse amadurecimento são poucas, porém, de acordo com 

Freud, o ser humano passa por diversos processos de morte e luto durante a vida. Essas mortes 

têm como objetivo marcar um salto de desenvolvimento. Então a peça Así que Pasen Cinco 

Años seria esse processo de maturação do Jovem a partir da não consciência para o luto de seu 

próprio ser que morre na tentativa de se repetir nos seus próprios erros. 

Como todas as personagens da peça são introjeções e representações, seria impossível definir 

qualquer personagem sem a sua relação com o protagonista. Afinal as personagens são criações 

mentais do Jovem e só existem por causa de seu sonho. Portanto, quando uma personagem é 

analisada, essa análise se refere ao Jovem e a sua maneira de enxergar e entender as pessoas, as 

relações e o mundo que o cerca. 
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b) O Jovem e o Velho: 

Como o nome das personagens é constituido por meio de classificações profissionais ou sociais, 

a primeira abordagem de interpretação delas é a verificação e análise de suas denominações. 

Quando se diz, por exemplo, que alguém é jovem é porque tem muito tempo pela frente na sua 

caminhada de vida e possui menos tempo vivido do que se supõe que irá viver. Já quando se 

diz que alguém é velho, a definição é oposta a anterior. Alguém velho é alguém que já viveu 

muito e possivelmente adquiriu muito conhecimento, mas, por outro lado, tem pouco tempo de 

vida pela frente.  

Esse primeiro entendimento sobre as duas personagens possibilita compreender melhor a 

relação entre elas. O Velho procura ensinar fatos da vida ao Jovem, que, por teimosia, não aceita 

essa perspectiva e precisa passar pelas experiências para chegar a mesma conclusão que o Velho 

chegou para si. E esse é o processo da vida. 

Ao mesmo tempo que há a separação clara entre um personagem e o outro, é importante lembrar 

que ambos são a mesma pessoa e, portanto, o Velho é uma das facetas do Jovem. De acordo 

com Freud, o Velho é aquele que permite ir além das regras e da moral estabelecidas e aconselha 

ao Jovem experimentar as pulsões de vida. Ele age, portanto com Id do protagonista enquanto 

o próprio Jovem é mais rígido consigo mesmo e procura manter e seguir as regras estabelecidas, 

fortalecendo e agindo somo superego. Não há, portanto, harmonia nessa relação. Serão sempre 

lados opostos da mesma moeda, ou da mesma pessoa. 

“JOVEN. ¡Pues si yo me pongo a pensar en ella!, la 

dibujo, la hago moverse blanca y viva; pero de pronto, 

¿quién le cambia la nariz o le rompe los dientes o la 

convierte en otra llena de andrajos que va por mi 

pensamiento, monstruosa, como si estuviera mirándose 

en un espejo de feria?  

VIEJO. ¿Quién? ¡Parece mentira que usted diga 

«quién»! Todavía cambian más las cosas que tenemos 

delante de los ojos que las que viven sin distancia 

debajo de la frente. El agua que viene por el río es 

completamente distinta de la que se va. ¿Y quién 

recuerda un mapa exacto de la arena del desierto... o 

del rostro de un amigo cualquiera?”38 (LORCA 1960 

p.962) 

                                                           
38 “Jovem: Se começo a pensar nela... desenho-a no ar, movendo-a branca e viva. Mas, em seguida, quem modifica 

o seu nariz, ou quebra seus dentes ou a converte em outra mulher cheia de farrapos que anda monstruosa por meu 

pensamento como estivesse se olhando em um espelho barato? 

Velho: Quem? Parece mentira que você pergunte ‘quem?’. Apesar disso, mudam mais os objetos que temos na 

frente dos olhos do que aquela que vive sem distância diante de nós. A água que vem com o rio é completamente 

diferente daquela que vai com ele. E quem se lembra do mapa exato da areia do deserto? Ou do rosto de um amigo 

qualquer? 
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Além da relação de oposição entre Jovem e Velho, a peça inicia-se apresentando o primeiro 

problema existencial do protagonista que é o amor e como ele é entedido e experimentado pelas 

personagens antagônicas. O Jovem entende o amor como algo estático, externo ao ser humano 

e imutável, enquanto o Velho entende como algo interno e que é preciso experimentá-lo para, 

de fato, vivê-lo. Há no Jovem o entendimento de que esse sentimento não irá se modificar nem 

por parte da Noiva e nem por parte dele, pois trocaram juras de amor e isso garante sua 

permanência e a produção de diversos planos e expectativas em função dessa promessa.  

Devido a sua classificação como jovem, o protagonista parece não ter experimentado o amor 

antes da Noiva. Ele é inexperiente e acredita que o amor funciona por meio de contratos verbais. 

A espera de cinco anos pelo casamento faz com que o amor fique mais frágil e, portanto, haja 

a necessidade de reforçar mentalmente a permanência desse laço fictício entre os dois, tornando 

esse sentimento em algo mais estático e também mais irreal, pois grande parte dele é fruto 

somente da imaginação do Jovem. O amor entre Jovem e Noiva não vem da relação entre os 

dois, mas de um desejo do Jovem pelo casamento, pela família, pelos filhos e tudo o que não 

faz parte de quem ela é, mais do que ela pode lhe proporcionar. 

A questão da espera é um traço forte na personalidade do Jovem. Garcia Lorca desenvolveu 

durante toda a sua obra uma reflexão profunda do ser humano em relação ao tempo. É por meio 

da espera, da expectativa e do passar do tempo que há a frustração e a morte. O protagonista 

acredita que esperar é o correto moralmente e que tudo o que ele possui pode ser melhor com o 

passar do tempo, enquanto o Velho sabe, pela experiência de vida, que não há tempo para se 

esperar, é necessário viver agora e aproveitar cada momento; é necessário aproveitar o que se 

tem no presente, pois é possível perder o que já se tem e a perda fará com que nunca se tenha 

aproveitado o que se tinha. 

“JOVEN. Usted quiere apartarme de ella. Pero ya 

conozco su procedimiento. Basta observar un rato 

sobre la palma de la mano un insecto vivo, o mirar al 

mar una tarde poniendo atención en la forma de cada 

ola para que el rostro o la llaga que llevamos en el 

pecho se deshaga en burbujas. Pero es que yo estoy 

enamorado y quiero estar enamorado, tan enamorado 

como ella lo está de mí, y por eso puedo aguardar cinco 

años, en espera de poder liarme de noche, con todo el 

mundo a oscuras, sus trenzas de luz alrededor de mi 

cuello.   

VIEJO. Me permito recordarle que su novia... no tiene 

trenzas.  
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JOVEN. (Irritado.) Ya lo sé. Se las cortó sin mi 

permiso, naturalmente, y esto... (Con angustia.) me 

cambia su imagen. (Enérgico.) Ya sé que no tiene 

trenzas. (Casi furioso.) ¿Por qué me lo ha recordado 

usted? (Con tristeza.) Pero en estos cinco años las 

volverá a tener.” (LORCA 1960 p.960) 39 

 

É possível entender por meio do trecho que o Jovem possui um tipo pré-estabelecido de amor 

do qual não consegue se desvincular. Quer alcançar um tipo de amor que está em seu sonho e 

trazê-lo para a vida real. Ele é apaixonado por uma visão infantil da Noiva com longas tranças 

e certamente nova demais para a sua idade real, mas não a conhece e nem pretende conhecê-la, 

pois usa suas forças para tentar encaixar um sonho na realidade.  

O Velho, por sua vez, é a sabedoria, a pulsão de vida e quer mostrar ao Jovem que ele deve 

enxergar o mundo e as pessoas pelo que são. Quando relembra ao Jovem que sua noiva não 

possui tranças, deixa claro que a tentativa de se iludir ou alcançar na realidade um sonho 

impossível sempre leva à frustração e que a vida é melhor quando vivida e enxergada da 

maneira como é. 

O papel do Velho na peça é, portanto, esse condutor do prazer e da vida bem vivida para o 

Jovem construir o seu percurso para a verdade da sua própria vida e do mundo. Após todo o 

caminho do protagonista nessa direção e ao fim da obra de Lorca, o Velho diz uma de suas 

últimas falas na peça: “Vamos a no llegar, pero vamos a ir”40 (LORCA p. 99 1931) e nessa fala 

se resume a função da personagem na vida do Jovem e também na peça. A ideia de não ter 

objetivo, de não perseguir as expectativas, de não ter um ponto de chegada na vida, mas de 

viver as experiências que a vida proporciona é a lição que o Velho ensina ao Jovem.  

No final da jornada, o protagonista parece entender algo e, logo antes de sua morte, percebe 

que já não é mais o mesmo, que é formado já de outra matéria. Isso demosntra a transformação 

de jovem para adulto que a personagem está vivendo nesse momento.  

 

                                                           
39 Jovem: O senhor quer que eu me afaste dela. Mas eu conheço o seu procedimento. Basta observar por um 

segundo um inseto vivo sobre a palma da mão, ou olhar o mar em um fim de tarde prestando atenção a cada onda 

para que o rosto ou a chaga que levamos no peito se desfaça em bolhas. Mas eu estou apaixonado e quero ficar 

assim. Tão apaixonado como ela está por mim e por isso posso aguardar cinco anos, na esperança de me enrolar 

de noite com as suas tranças de luz em volta do meu pecoço enquanto todo o mundo está na escuridão. 

Velho: Permita-me lhe recordar que a sua noiva... não tem tranças. 

Jovem: (Irritado) Eu já sei. Cortou-as sem a minha permissão, naturalmente, e isso... (com angústia) altera a sua 

imagem. (enérgico) Já sei que não há mais tranças! (quase furioso) Por que você me lembrou disso? (com tristeza) 

Mas em cinco anos voltará a tê-las.  
40 Vamos não chegar, mas vamos indo.  
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“CRIADO. ¿Se encuentra bien el señor?  

JOVEN. ¿Se encuentra bien una fuente echando agua? 

Contesta.  

CRIADO. (Sonriente.) No sé...  

JOVEN. ¿Se encuentra bien una veleta girando como 

el viento quiere?  

CRIADO. El señor pone unos ejemplos... Pero yo le 

preguntaría, si el señor lo permite..., ¿se encuentra bien 

el viento?   

JOVEN. (Seco.) Me encuentro bien.”41 (LORCA 1960 

p. 1042) 

 

No início da peça, o Jovem fechava-se dentro de casa e pedia ao criado para que fechasse as 

janelas, pois não queria o vento da rua ou o cheiro da rua dentro de sua casa, mas ao fim, logo 

antes da morte, sua matéria mudou. Ele começou a se comparar com elementos vivos, fluídos 

e que estão agindo: a água que está jorrando e o vento que está mexendo o cata-vento, ou seja, 

o protagonista, não mais espera o tempo passar como um objeto qualquer da casa, ele age e, 

portanto, já possui uma parte de si que é adulta, agente e responsável pelas suas próprias ações. 

Essa mudança de matéria é uma indicação de que o Jovem não está prestes a morrer de maneira 

física, mas de modo psíquico. Também se levarmos em consideração a análise dos críticos 

Alfredo de la Guardia e Ruiz Francisco Ramón, toda a peça é um grande sonho do protagonista, 

então quando acontece a sua morte, é uma morte sonhada, ou seja, mental. 

 

c) Jovem e Datilógrafa: 

A Datilógrafa inicialmente possui uma paixão platônica pelo seu chefe. O Jovem nega esse 

amor devido à sua necessidade de seguir as regras e manter os compromissos existentes com a 

sua noiva. Segue, portanto, aquilo que para ele está dentro da lei, mas não observa aquilo que 

sente realmente. 

Como a classificação sugere, a Datilógrafa não é reconhecida por quem é como pessoa, mas 

por sua profissão. Não há um nome próprio que a defina, é somente uma funcionária. Isso é 

relevante na construção do protagonista e da sua relação com o amor. O Jovem está apaixonado 

                                                           
41 “Criado: O senhor se sente bem? 

Jovem: Uma fonte que jorra água se sente bem? Me diga. 

Criado: (Sorridente) Não sei.... 

Jovem: Um cata-vento girando ao sabor do vento se sente bem?  

Criado: O senhor tem cada exemplo... mas se o senhor permitisse, eu lhe perguntaria... O vento se sente bem? 

Jovem: (Seco) Me sinto bem.  
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e está noivo da personagem Noiva que não possui outra classificação a não ser essa, ou seja, na 

sua relação com o Jovem, a Noiva possui uma denominação diretamente conectada com o amor, 

casamento e família. Já a Datilógrafa possui uma relação com o protagonista estritamente 

profissional. Ela é a sua datilógrafa e, portanto, não será vista como noiva e não será relacionada 

com nenhum significado amoroso, mesmo que seus sentimentos tracem uma direção oposta a 

essa. Garcia Lorca apresenta essa distinção para que o leitor ou o espectador percebam a 

natureza das relações entre o Jovem e os que o circundam. Desde o início, sabemos que, apesar 

do amor que a Datilógrafa sente pelo protagonista, não há possibilidade dele se casar com 

aquela que possui sentimentos amorosos por ele. Portanto, a Noiva possui um significado e atua 

em uma direção relacionada ao sentimento e ao íntimo para o Jovem enquanto a Datilógrafa, 

apesar de dizer diretamente que o ama, possui um significado profissional e atua na direção de 

uma relação entre chefe e funcionária. 

Essa relação fica evidente quando os dois personagens se encontram pela primeira vez, no 

primeiro ato, e o Jovem a cobra em relação às cartas que deveriam estar escritas: “¿Terminó 

usted de escribir las cartas?” 42  (LORCA 1960 p.963). Há uma certeza, por parte do 

protagonista, que não pode, não deve e nem há possibilidade de se apaixonar por outra pessoa 

a não ser por aquela com a qual está comprometido. Enquanto isso, a Datilógrafa tenta 

demonstrar esse amor verdadeiro para que ele aconteça e se torne real. Não há vontade de 

esperar, pois ela entende que, para que o amor aconteça, é necessário que seja colocado em 

ação. O Jovem, por outro lado, com as suas certezas sobre o amor possível e não o amor 

desejado, nega toda e qualquer investida que a Datilógrafa realiza. Essa negação também parte 

do fato da perspectiva de amor ser concentrado no futuro e nas expectativas. Não se sabe ao 

certo quanto o Jovem ama a Noiva, mas fica claro que deseja mais o casamento do que a pessoa 

amada. Sendo assim, o protagonista adia a vida na perspectiva da concretização de uma ilusão, 

pois, na realidade, não é o amor que lhe falta, mas a possibilidade de enxergar a realidade do 

modo como ela se apresenta. 

 

“MECANÓGRAFA. ¡Qué culpa tengo yo, señor! (Al 

joven.) Yo te ruego me des la cuenta. Quiero irme de 

esta casa.   

JOVEN. (Irritado.) Muy bien. Tampoco tengo yo culpa 

ninguna. Además, sabes perfectamente que no me 

pertenezco. Puedes irte.  

                                                           
42 Terminou de escrever as cartas? 
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MECANÓGRAFA. (Al Viejo.) ¿Lo ha oído usted? Me 

arroja de su casa. No quiere tenerme aquí. (Llora. Se 

va.)  

VIEJO. (Con sigilo, al Joven.) Es peligrosa esta mujer.  

JOVEN. Yo quisiera quererla como quisiera tener sed 

delante de las fuentes. Quisiera...”43 (LORCA 1960 p. 

965) 

 

Com o trecho é possível perceber que o Jovem sabe que ela o deseja, mas por causa do 

compromisso com a Noiva, não se permite desejar. Quando ele diz que quer desejá-la, mas não 

consegue, fica claro que há a consciência do desejo da Datilógrafa e da possibilidade de um 

desejo próprio, mas não há espaço para isso, só para desejar a Noiva, que, na realidade, é uma 

ilusão de mulher e existe somente nos sonhos do Jovem. 

Ao final do segundo ato, quando a Noiva cancela o casamento e recusa o protagonista, há a 

aparição das personagens Manequim, Palhaço e Arlequim que indicam ao Jovem um caminho 

de retorno. Se o amor não estava na figura da Noiva, estaria na da Datilógrafa que sempre o 

amou e que possivelmente daria a ele tudo o que objetivava em seus sonhos românticos. Ele 

entende que ela seria o caminho mais fácil para alcançar o casamento, a criança e a felicidade 

amorosa que formulou em sua mente. Mais uma vez é importante ressaltar que o encontro com 

o amor não está no encontro com a pessoa amada, mas no que proporciona para completar as 

expectativas da vida.  Nessa perspectiva, quando há um segundo encontro entre Jovem e 

Datilógrafa, já no terceiro ato, não acontece o esperado pelo protagonista, mas o oposto. 

Quando ele a tira da posição de funcionária e a coloca na posição de noiva, há uma repetição 

da história e ela pede a ele que espere cinco anos para ficarem juntos, mostrando que ninguém 

vai suprir as expectativas da formação de uma família e vai preencher o vazio que deveria ser 

preenchido por ele mesmo de uma outra forma. A vida construída em cima das expectativas e 

a busca pela concretização delas levam certamente à frustração e à morte.  

Para ressaltar os encontros e desencontros dos amantes, assim como a falta de conexão entre 

eles e a realidade, Lorca faz alusão em seu texto à clássica tragédia amorosa Romeu and Juliet 

de William Shakespeare. A cena escolhida por Federico como inspiração e para demostrar a 

desconexão entre os amantes é a cena em que Romeu e Julieta passam sua primeira noite como 

                                                           
43 Datilógrafa: que culpa eu tenho, senhor? (ao Jovem) Eu te imploro, acerte as minhas contas. Quero sair dessa 

casa./ Jovem: (irritado) Tudo bem. Eu também não tenho culpa. Além disso, você sabe perfeitamente que eu não 

me pertenço. Pode ir./ Datilógrafa: (ao Velho) Você ouviu? Ele me joga para fora da sua casa. Não me quer aqui. 

(Chora. Sai)/ Velho: (em segredo para o Jovem)Essa mulher é perigosa./ Jovem: Eu queria desejá-la como queria 

ter sede diante das fontes. Queria...  
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marido e mulher. Nela o dia está amanhecendo e está chegando a hora da separação para que 

Romeu fuja e não seja capturado.  

É na necessidade da fuga e também na vontade de ficar com a amada que Shakespeare constrói 

um diálogo de desentendimento entre os dois. Nesse caso, o amor existe, mas há um 

descompasso entre o amor e a realidade, já no caso de Así que Pasen Cinco Años existe uma 

vontade de amor e de vida conjugal que está em descompasso com os amantes.  

Com o objetivo de comparação e interpretação do Jovem no enredo da história, há a seguir o 

trecho da peça Así que Pasen Cinco Años e, na sequência, o trecho da peça Romeu and Juliet. 

 

“LA VOZ DE LA MECANÓGRAFA. 

(Cantando.)   

¿Dónde vas, amor mío,   

¡amor mío!,   

con el aire en un vaso   

y el mar en un vidrio?  

JOVEN. (Asombrado.)  

¿Dónde vas, amor mío,   

vida mía, amor mío,   

con el aire en un vaso   

y el mar en un vidrio?   

MECANÓGRAFA. (Apareciendo llena de 

júbilo.)  

¿Dónde? 

¡Donde me llaman!   

JOVEN. (Abrazándola.) 

¡Vida mía! 

MECANÓGRAFA. (Abrazándolo.)  

Contigo.  

JOVEN.  

Te he de llevar desnuda,   

flor ajada y cuerpo  

limpio, al sitio donde las  

sedas están temblando de frío. 

Sábanas blancas te aguardan.   

Vámonos pronto. Ahora  

mismo.  Antes que en las ramas 

giman ruiseñores amarillos.   

MECANÓGRAFA.  

Sí; que el sol es un milano.   

Mejor: un halcón de vidrio.   

No: que el sol es un gran tronco,   

y tú la sombra de un río.   

¿Cómo, si me abrazas, di,  

no nacen juncos y lirios  

y no destiñen tus ondas el color de  

mi vestido?   

Amor, déjame en el monte  

VOZ DA DATILÓGRAFA: 

(cantando) 

Onde vai, meu amor 

Amor meu 

Com o ar em um copo 

E o mar em um vidro? 

JOVEM:(assombrado) 

Onde vai, meu amor 

Vida minha, amor meu 

Com o ar em um copo  

E o mar em um vidro? 

DATILÓGRAFA:(aparecendo em cena radiante) 

Onde? 

Onde me chamam! 

JOVEM:(abraçando-a) 

Vida minha! 

DATILÓGRAFA:(abraçando-o) 

Contigo 

JOVEM:  

Carregar-te-ei nua 

Flor murcha e corpo limpo 

Ao local onde as sedas 

Estão tremendo de frio 

Lençóis brancos te aguardam 

Vamos agora. 

Agora mesmo. 

Antes que os ramos comecem a gemer 

Rouxinóis amarelados. 

DATILÓGRAFA: 

Sim; pois o sol é uma ave de rapina 

Melhor: é um falcão de vidro 

Não: o sol é um grande tronco 

E você é a sombra de um rio 

Diga, se me abraça  

Não nascerão juncos e lírios? 

E suas ondas não descolorem 

A cor do meu vestido? 

Amor, me deixe em um monte 
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harto de nube y rocío,   

para verte grande y triste   

cubrir un cielo dormido.   

JOVEN.  

¡No hables así, niña! Vamos.   

No quiero tiempo perdido.   

Sangre pura y calor hondo   

me están llevando a otro sitio.   

Quiero vivir.  

MECANÓGRAFA.  

¿Con quién?  

JOVEN.  

Contigo.  

MECANÓGRAFA.  

¿Qué es eso que suena muy lejos?  

JOVEN.  

Amor, el día que vuelve.   

¡Amor mío!  

MECANÓGRAFA. (Alegre y como en sueños.)  

¡Un ruiseñor! ¡Que cante!   

Ruiseñor gris de la tarde,  

en la rama del arce.   

Ruiseñor, ¡te he sentido!   

Quiero vivir.  

JOVEN.  

¿Con quién?  

MECANÓGRAFA.  

Con la sombra de un río.  

(Angustiada y refugiándose en el pecho del 

joven.)  

¿Qué es eso que suena muy lejos?  

JOVEN.  

Amor. 

¡La sangre en mi garganta,  

amor mío!  

MECANÓGRAFA.  

Siempre así, siempre, siempre,   

despiertos o dormidos.  

JOVEN.  

Nunca así, ¡nunca!, ¡nunca!   

Vámonos de este sitio.   

MECANÓGRAFA.  

¡Espera!  

JOVEN.  

¡Amor no espera!  

MECANÓGRAFA. (Se desase del joven.)    

¿Dónde vas, amor mío,   

con el aire en un vaso  

y el mar en un vidrio?  

 

Farta da nuvem e do sereno 

Para que te veja grande e triste 

Cobrindo um céu adormecido 

JOVEM: 

Não diga isso, menina! Vamos. 

Não quero tempo perdido. 

Sangue puro e calor profundo 

Me levam para longe 

Quero viver. 

DATILÓGRAFA: 

Com quem? 

JOVEM: 

Com você. 

DATILÓGRAFA: 

Que é isso que soa distante? 

JOVEM: 

Amor, é o dia que retorna, 

Amor meu! 

DATILÓGRAFA:(alegre como em um sonho) 

Um rouxinol! Que cante! 

Rouxinol cinza da tarde 

Nos galhos da árvore 

Rouxinol, eu senti sua presença! 

Quero viver. 

JOVEM: 

Com quem? 

DATILÓGRAFA: 

Com a sombra de um rio. 

(angustiada, esconde-se no peito do Jovem) 

Que é isso que soa distante? 

JOVEM: 

Amor,  

O sangue da minha garganta, 

Amor meu! 

DATILÓGRAFA: 

Sempre assim, sempre, sempre 

Acordados ou dormindo. 

JOVEM: 

Nunca assim, nunca, nunca 

Vamos para longe. 

DATILÓGRAFA: 

Espere! 

JOVEM: 

Amor não espera! 

DATILÓGRAFA:(afasta-se do Jovem) 

Onde vai, meu amor 

Com o ar em um copo 

E o mar em um vidro? 

 

 

(LORCA, 1960 p. 1033) 
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(Enter Romeo and Juliet aloft, at the window) 

JULIET: 

Wilt thou be gone? It is not yet near day. 

It was the nightingale, and not the lark, 

That pierced the fearful hollow of the thine ear. 

Nightly she sings on yound pomegranate tree. 

Believe me, love, it was the nightingale 

ROMEU: 

It was the lark, the herald of the moon, 

No nightingale. Look, love, what envious streaks 

Do lace the severing clowds in yonder East. 

Night’s candles are burnt out, and jocund day 

Stands tiptoe on the misty mountains tops 

I must be gone and live, or stay and die. 

JULIET:  

Yound lights is not daylight; I know it, I. 

It is some meteor that the sun exhales 

To be to thee night a torch bearer 

And light thee on thy way to Mantua. 

Therefore stay yet. Thou needest not to be gone. 

ROMEU: 

Let me be ta’en, let me be put to death. 

I am content, so thou wilt have it so. 

I’ll say yon grey is not the morning’s eye; 

‘Tis but the pale reflex of Cynthia’s brow. 

Nor that is not the lark whose notes do beat. 

The vaulty heaven so high above our heads. 

I have more care to stay than will to go. 

Come, death, and welcome! Juliet wills it so. 

How is’t, my soul? Let’s talk. It is not day. 

JULIET: 

It is, it is. Hie hence, be gone, away! 

It is the lark that sings so out of tune, 

Straining harsh discords and unpleasing sharps. 

Some say the lark makes sweet division. 

This doth not so, for she divideth us. 

Some say the lark and loathed toad change eyes. 

O, now I would they had changed voices too, 

Since arm from arm doth us affray, 

Hunting thee hence with hunt’s-up to the day. 

O, now be gone! More light and light grows. 

ROMEU:  

More light and light: more dark and dark our 

woes. 

 

(Aparecem na janela superior Romeu e Julieta) 

JULIETA: 

Você já está indo? Não está ainda perto do dia. 

Foi o rouxinol e não a cotovia 

Que atingiu seus ouvidos temerosos. 

Ele canta em um galho da árvore de romã. 

Acredite em mim, amor, era o rouxinol. 

ROMEU: 

Era a cotovia, o arauto da lua  

E não o rouxinol. Olhe, amor, os raios invejosos 

Que atravessam as nuvens para além do leste. 

As velas já queimaram e o dia alegre 

Aparece mansamente no topo das montanhas 

Eu preciso ir e viver ou ficar e morrer. 

JULIETA:  

Raios de luz não é o amanhecer; bem sei eu! 

O sol mandou um meteoro 

Para ser tocha de luz no meio da noite 

E iluminar o seu caminho para Mantua 

Portanto, fique. Você não precisa ir. 

ROMEU: 

Que eu fique, que eu seja mandado à morte. 

Eu estou contente, pois assim é seu desejo 

Eu direi que a luz cinza não é o olho da manhã, 

Mas o reflexo pálido da superfície da Cynthia 

Não, não é a cotovia que canta sua melodia e 

Alcança a abóbada celeste sobre nossas cabeças. 

Mais quero ficar do que tenho vontade de ir. 

Venha, morte, seja bem vinda! Julieta quer assim 

Como está, meu amor? Conversemos. Não é dia. 

JULIETA: 

É sim, é sim. Apresse-se e parta! 

É a cotovia que, fora do tom, canta 

Rouca e desafinada, foçando melodias 

insuportáveis. 

Dizem que a cotovia é fonte de harmonia, 

Mas não é assim, pois ela nos dividiu. 

Dizem que a cotovia e os sapos mudam seus 

olhos. 

Oh! Agora gostaria que mudassem suas vozes 

também,  

Pois ela nos arranca dos braços um do outro  

E com seus gritos lhe expulsa daqui, anunciando 

o dia. 

Oh, parta agora! A luz está se aproximando. 

ROMEU: Quanto mais luz, mais escuridão que 

traz nossas desgraças. 

 

 

(SHAKESPEARE, 2007 p. 266) 
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Três motivos sustentam a alusão que Garcia Lorca faz do teto de Shakespeare. O primeiro é a 

forma: tanto um quanto o outro são produzidos em versos. O segundo é o vocabulário que 

funciona como metáfora para o dia e a noite: o rouxinol representa a noite e a cotovia o dia. 

Essas duas aves aparecem tanto em um texto quanto no outro. O terceiro é o conteúdo. O 

encontro e desencontro entre os amantes é essencial para a explicação do ser humano que está 

descentrado de si e do mundo. Esses três elementos de ligação entre as obras anunciam ao leitor 

e ao espectador de Así que Pasen Cinco Años que uma tragédia entre os dois amantes vai 

acontecer, pois assim como Romeu e Julieta não conseguiram triunfar no amor, não há 

esperança romântica para o Jovem e para a Datilógrafa.  

A falta de comunicação e desentendimento das personagens está presente no texto dramático 

de Así que Pasen Cinco Años e também no texto Romeu and Juliet. Os paradoxos como dia e 

noite, luz e sombra são representação desse desentendimento. O paradoxo está em Romeu and 

Juliet nas metáforas cotovia e rouxinol que representam o dia e a noite. Já em Así que Pasen 

Cinco Años as metáforas do dia e da noite estão relacionadas com o sol, aves de rapina, rouxinol, 

lençol, sombra da árvore entre outros.  Do mesmo modo que os amantes de Shakespeare, os de 

Garcia Lorca alternam entre o que dizem e enquanto um quer a noite, o outro quer o dia e vice 

e versa, pois, de fato, não importa o que está acontecendo com o mundo, o que importa é o 

sentimento interno de não encontro nem com si e nem com o amante.  

O Jovem utiliza metáforas para a noite como simbologia de que o tempo para o amor já está 

acabando. Ele procura dizer que já é tarde demais para ficarem juntos e que seu tempo vai 

acabar. Enquanto isso, a Datilógrafa utiliza metáforas para o dia como simbologia de que ainda 

há tempo e que ainda é cedo para ficarem juntos.  

Enquanto Romeu e Julieta estão juntos e se desentendem no momento da separação, a 

Datilógrafa e o Jovem se desentendem sobre o momento da união, pois o conflito central é o 

amor e o que ele representa para cada um dos amantes. O Jovem diz: “Vámonos pronto. Ahora 

mismo. Antes que en las ramas giman ruiseñores amarillos.” E a Datilografa diz: “¡Un 

ruiseñor! ¡Que cante!(...) Quero vivir” O protagonista deseja o agora, o amor imediato, a 

salvação de sua pessoa, e a presença do rouxinol ocasiona uma sensação de angústia pois a noite 

chega e o dia está para acabar. Por outro lado, para a Datilógrafa, a ave representa a vida e a 

alegria e, mesmo na presença da noite, ainda há tempo ates do amor. 

A Datilógrafa termina a cena se colocando no local da Noiva e pedindo ao Jovem que espere 

cinco anos , mas ele, por outro lado, quer, nesse momento, viver com seu novo amor naquele 

instante, mas não pode. Os dois estão fadados à separação. 
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d) Jovem e Amigos: 

Ainda no primeiro ato, o Jovem, acompanhado pelo Velho, encontra-se com amigos que 

possuem personalidades e estilos completamente diferentes do seu. Novamente, é importante 

notar a escolha do nome do protagonista. É na presença e na relação entre os dois amigos que 

a denominação jovem se explica com maior profundidade. O jovem é aquele que está em 

transição, em uma passagem da vida infantil para a vida adulta.  Os dois amigos, que entram 

em cena no final do primeiro ato, ressaltam essa situação da personagem principal. Enquanto o 

Amigo 1 demonstra o ser adulto em toda a sua plenitude, o Amigo 2 é a criança, a representação 

daquilo que é a infância. O Amigo 1 representa aquele que está sempre sem tempo, mas tem 

uma vida sexual ativa e aproveita com prazer esse desejo carnal pela vida. Ele não precisa 

esperar para ter aquilo que quer, age conforme sua vontade. O único problema desse 

personagem é a falta de tempo. E é por meio do tempo que se pode contrastar a experiência de 

vida do Amigo 1 e do Jovem. O protagonista está no caminho de espera de cinco anos para 

poder agir e casar-se com aquela que ama. Em oposição a isso, o Amigo 1, sem tempo, vive 

todas as experiências que aparecem no momento em que aparecem, pois não tem tempo para 

esperar. A vida experimentada e vivida com prazer, deixa ainda mais evidente a ausência de 

prazer na espera, na expectativa de concretização do sonho, na imaginação que nunca se 

concretiza.  

 

JOVEN. ¡Déjame! No tengo ganas de bromas.  

AMIGO. ¡Huuy! ¿Quién era ese viejo? ¿Un amigo tuyo? ¿Y 

dónde están en esta casa los retratos de las muchachas con las 

que tú te acuestas? Mira (Se acerca.), te voy a coger por las 

solapas, te voy a pintar de colorete esas mejillas de cera... o así, 

restregadas.  

JOVEN. (Irritado.) ¡Déjame!  

AMIGO. Y con un bastón te voy a echar a la calle.  

JOVEN. ¿Y qué voy a hacer en ella? El gusto tuyo, ¿verdad? 

Demasiado trabajo tengo con oírla llena de coches y gentes 

desorientadas.  

AMIGO. (Sentándose y estirándose en el sofá.) ¡Ay! ¡Mmm! 

Yo, en cambio... Ayer hice tres conquistas y como anteayer hice 

dos y hoy una, pues resulta... que me quedo sin ninguna porque 

no tengo tiempo. Estuve con una muchacha... Ernestina. ¿La 

quieres conocer?  

JOVEN. No.  
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(LORCA 1960 p. 966)44 

 

É possível perceber por meio do diálogo o quanto o Jovem não quer a ajuda do Amigo 1 para a 

conquista de mulheres e nem para o estilo de vida que parte do prazer e da ausência de 

comprometimento. Enquanto isso, o amigo faz questão de expor seu comportamento 

mulherengo. Quando pergunta ao protagonista onde estão as fotos das mulheres com as quais 

se deita e o Jovem responde com raiva ao convidado, é possível perceber o quanto o personagem 

principal não quer, não está preparado para colocar a vida em prática e ainda está mais perto da 

imaginação do que da realidade, ou seja mais perto da infância do que da maturidade.  

A relação entre o Jovem e o Amigo 2 é oposta à relação entre o protagonista e o primeiro 

convidado. O personagem que entra em cena possui uma ligação direta com a infância e logo 

em sua primeira fala já diz que é mais importante o sonho do que a realidade: “Bendita sea 

cuando hay pan tostado, aceite y sueño después. Mucho sueño. Que no se acabe nunca. Te he 

oído.45” (LORCA 1960 p. 982) A ideia de que o sonho é importante, traz tanto para o leitor 

quanto para o espectador uma perspectiva infantil de brincadeira e de fantasia assim como a  

entrada inusitada do Amigo 2, que parece ter surgido das paredes ou das janelas. 

O Jovem se relaciona com o segundo Amigo com muito mais amabilidade do que com o 

primeiro. Há, no protagonista, uma sensação de nostalgia e não de raiva. Parece que o Jovem 

já passou por essa fase e, portanto, consegue compreendê-la, mas, por outro lado, não mais vive 

nessa fantasia e não consegue compartilhar dos mesmos sentimentos felizes do que o Amigo 2. 

O Jovem está exatamente entre um e outro e isso que mais lhe preocupa. Está aguardando o 

amadurecimento.  

As cenas entre o Jovem, o Amigo 1, o Amigo 2 e o Velho são conflitos internos do próprio 

protagonista em relação ao seu amadurecimento. A relação é formada por embates temporais, 

são embates de etapas de desenvolvimento do ser humano: o Amigo 2 é a criança, o Jovem está 

entre o primeiro e o Amigo 1, que representa o adulto e o Velho é a figura da maturidade e da 

                                                           
44 Jovem: Me larga! Não quero brincar./ Amigo: Ihhh!.. Quem é esse velho? Um amigo seu? E onde estão nessa 

casa os retratos da mulheres com as quais você se deita? Olha (aproxima-se), vou te pegar pela gola e vou pintar 

de vermelho essas suas bochechas de cera... ou vou esfregá-las./ Jovem: (irritado) Me larga!/ Amigo: E com uma 

vara vou te jogar na rua./ Jovem: E o que farei lá? Você gosta disso, não é? Eu já tenho muito trabalho ouvindo a 

rua cheia de carros e de gente desorientada./ Amigo: (sentando-se e estirando-se no sofá) Ah! Ummm. Eu, por 
outro lado, ontem fiz três conquistas, anteontem fiz duas e hoje uma, resultando... que fiquei sem nehuma porque 

não tenho tempo. Estive com uma mulher... Ernestina. Você quer conhecê-la?/ Jovem: Não.  
45 Bendito seja quando há pão tostado, azeite e depois sonho. Muito sonho. Que não se acabe nunca. Estava te 

ouvindo.  
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sabedoria. Entre cada uma das etapas há a aparição da morte para que o ser possa morrer e se 

reconstruir como uma nova pessoa.   

A percepção da morte entre as etapas do desenvolvimento humano é mostrada quando Garcia 

Lorca coloca entre a cena do Amigo 1 e a entrada do Amigo 2 a cena do Menino Morto e a 

Gata/Gato. O encontro entre o Jovem e o Amigo 1 é tão impactante para o protagonista que 

relembra da morte da sua própria infância. A apresentação da morte da criança e do Gato/Gata 

definem que esse menino ficou sozinho e esquecido no escuro. Portanro, está preso ao passado. 

A morte da infância fica mais explícita qaundo o Amigo 2 entra em cena e, apesar de haver 

carinho entre as personagens, não há identificação direta do estado presente dos dois. É possível 

perceber que essa inadequação é diferente da inadequação apresentada com o primiero amigo, 

que vive a realidade adulta. Não há raiva entre o Jovem e o Amigo 2. Há nostalgia. Ele é só 

lembrança e sonho, assim como um menino em sua infância que não se preocupa com o amor 

romântico, só vive para as brincadeiras.  

Em relação à percepção temporal também há distinção entre os amigos. Enquanto o Amigo 1 

tem pressa e está sempre correndo atrás do tempo perdido, o Amigo 2 não se preocupa com o 

tempo, tem outra percepção das horas, afinal não existe tempo determinado nos sonhos. 

 

AMIGO 2.° Por eso no quiero ver éste. La lluvia es hermosa. 

En el colegio entraba por los patios y estrellaba por las paredes 

a unas mujeres desnudas, muy pequeñas, que lleva dentro. ¿No 

las habéis visto? Cuando yo tenía cinco años... no, cuando yo 

tenía dos... ¡miento!, uno, un año tan sólo, es hermoso, 

¿verdad?, un año, cogí una de estas mujercillas de la lluvia y la 

tuve dos días en una pecera.  

AMIGO I.° (Con sorna.) ¿Y creció?  

AMIGO 2.° ¡No! Se hizo cada vez más pequeña, más niña, 

como debe ser, como es lo justo, hasta que no quedó de ella más 

que una gota de agua. Y cantaba una canción...  

(LORCA 1960 p. 983)46 

 

                                                           
46 Por isso não quero ver essa. A chuva é bonita. No colégio, entrava pelos pátios e suas gotas estouravam nas 

paredes liberando de dentro de si umas mulheres muito pequenas e nuas. Nunca as viram? Quando eu tinha cinco 

anos... não, quando eu tinha dois... Minto! Um, um ano apenas. É bonito, não é? Com um ano peguei umas dessas 

pequeninas mulheres da chuva e a guardei dois dias dentro de um aquário./ Amigo1: (zambando) e creceu?/ Amigo 

2: Não! Foi ficando cada vez menor, mais menina, como deve ser, como é justo. Até que sobrou dela nada mas 

que uma gota d’água. E cantava uma canção. 
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Cada personagem tem uma percepção diferente em relação aos temas amor e tempo. A maneira 

como lidam com o entendimento desses temas é o que justifica a classificação estabelecida de 

criança (Amigo1), Jovem, adulto (Amigo 2) e Velho. 

O tempo e a espera aumentam ou diminuem o amor? É melhor esperar ou aproveitar o 

momento? Há amor que dure para sempre? Como fazer para prolongar o amor? O amor é 

relação com o outro ou percepção interna de nós mesmos?  

Garcia Lorca deixa claro que sempre temos uma percepção e um entendimento quanto ao tempo 

e ao amor de acordo com nossas vivências e experiências e é por meio dessa percepção que 

escolhemos certas ações determinantes para nossos caminhos e futuros.  

O primeiro ato termina com a mistura e a confusão de todas essas personalidades e personagens 

referentes às diversas etapas do crescimento do ser humano, o que faz com que leitores e 

espectadores fiquem perdidos no meio de tantas informações. Ao mesmo tempo, é possível 

notar que, nesse momento da obra, a mistura das personagens e suas concepções representam a 

confusão de uma só mente. Isso fica mais claro quando, logo antes das últimas falas do ato, a 

Datilógrafa passa pela cena e pergunta: “¿Me necesitas?47” (LORCA 1960 p.987) e o Jovem 

responde: “No. No te necesito.48 ” (LORCA 1960 p. 987), demonstrando que, apesar das 

discussões acerca do tempo e do amor, ele, até esse momento, não está pronto para o 

amadurecimento e, portanto, não está preparado para amar e ser amado por alguém.  

 

e) Jovem e Noiva: 

O segundo ato se inicia com novos personagens e uma nova visão sobre a situação do Jovem. 

Somos apresentados à Noiva, por quem o protagonista tem esperado cinco anos. No segundo 

ato, esses cinco anos se passaram e a Noiva está em um momento de grande importância em 

sua vida: a escolha do casamento ou da liberdade. Não há possiblidade de unir esses dois 

elementos e por isso é tão importante a maneira como a personagem é denominada. Ela ainda 

não é casada, mas, por outro lado, também não é solteira e deve escolher se segue pelo caminho 

tradicional e cumpre aquilo que foi combinado e esperado durante cinco anos ou se rompe com 

tudo que a cerca e foge para a vida plena, natural e livre. Fica evidente, nesse momento, que 

ambos personagens principais, o Jovem e a Noiva, estão desde a sua classificação, em transição, 

passando de um ponto para o outro, ou seja, ainda não há uma definição possível para eles e 

                                                           
47 Precisa de mim? 
48 Não. Não preciso de você. 
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por isso vivem em um eterno tormento da tentativa da definição do ser. Enquanto o Jovem está 

entre a infância e a maturidade, a Noiva está entre a liberdade e o compromisso. 

Na cena inicial, a Noiva se encontra com uma figura bem misteriosa vestida de jogador de rúgbi 

e que durante toda a cena não profere uma só palavra. Ela lhe diz que não gosta mais de seu 

noivo e que pretende fugir com aquele com quem está falando assim que dispensar o seu antigo 

prometido.  

 

NOVIA. Hay en tu pecho como un torrente donde yo me voy a 

ahogar. Me voy a ahogar... (Lo mira.) Y luego tú saldrás 

corriendo (Llora.) y me dejarás muerta por las orillas. (El 

jugador de Rugby se lleva otro puro a la boca y la Novia se lo 

enciende.) ¡Oh! (Lo besa.) ¡Qué ascua blanca, qué fuego de 

marfil derraman tus dientes! Mi otro novio tenía los dientes 

helados; me besaba, y sus labios se le cubrían de pequeñas hojas 

marchitas. Eran unos labios secos. Yo me corté las trenzas 

porque le gustaban mucho, como ahora voy descalza porque te 

gusta a ti. ¿Verdad?, ¿verdad que sí? (El jugador la besa.) Es 

preciso que nos vayamos. Mi novio vendrá. (LORCA, 1960 

p.989)49 

 

Nesse primeiro monólogo, ela diz que quer se libertar das amarras do antigo noivado e compara 

a frieza daquilo que conhecia do Jovem com o ardor e o fogo que o seu novo amante possui. 

Os elementos que ela usa para se referir ao noivo são vocábulos que remetem ao passado, àquilo 

que está sem vida, seco, murcho, e os elementos usados para caracterizar o Jogador de Rúgbi 

são relacionados com a vida, o fogo, a água que flui e inunda e também o frescor daquilo que 

está no auge da sua existência. 

Dois novos personagens aparecem na sequência desse segundo ato: a Criada e o Pai da Noiva. 

Eles representam outro aspecto importante na obra de Garcia Lorca: a opressão, o retrógrado, 

                                                           
49 Noiva: Em seu peito existe uma torrente onde vou me afogar. Vou me afogar... (olha para ele) e logo, você sairá 

correndo (chora) e me deixará morta nas suas margens. (O Jogador de rugby leva outro cigarro a boca e a Noiva o 

acende) Ah! (beija-o) Que brasa branca, que fogo de marfim seus dentes derrmam! Meu outro noivo tinha os 

dentes gelados, me beijava e seus lábios se cobiram de pequenas folhas murchas. Eram lábios secos. Eu cortei as 

tranças porque gostava delas, como agora vou descalça porque você gosta assim, não é? Não é verdade? (O jogador 

a beija) É preciso que partamos. Meu noivo está chegando. 
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o patriarcado que existem na sociedade e também a força com que as pessoas mantêm as 

aparências e seguem os valores impostos pela sociedade.  

A Criada procura convencer a Noiva de que o melhor seria casar com o homem rico que lhe 

tem um amor seguro e prometido. Uma menina de família como a Noiva não poderia se 

aventurar pelas terras e nem ficar com alguém sem a segurança do casamento. Elas também 

entram na discussão sobre a força e a energia masculina. É possível perceber que o Jovem não 

apresenta essa energia que a Noiva tanto anseia. A Criada acredita que isso é positivo e que 

assim sua menina não ficará nas garras de algum homem violento, mas a Noiva procura uma 

energia tão vigorosa quanto à dela e, por isso, não suporta os olhares melosos, o ar romântico e 

o toque delicado: 

 

CRIADA. Un hombre tan bueno. ¡Tanto tiempo 

esperándola! Con tanta ilusión. ¡Cinco años! (Le da los 

trajes.)  

NOVIA. ¿Te dio la mano?  

CRIADA. (Con alegría.) Sí; me dio la mano.   

NOVIA. ¿Y cómo te dio la mano?  

CRIADA. Muy delicadamente, casi sin apretar.  

NOVIA. ¿Lo ves? No te apretó.  

CRIADA. Tuve un novio soldado que me clavaba los 

anillos y me hacía sangre. ¡Por eso lo despedí!  

NOVIA. (Con sorna.) ¿Sí?  

(LORCA 1960 p.991)50 

 

O Pai, por sua vez, apresenta o aspecto da sociedade patriarcal, pois preocupa-se em manter as 

aparências e concentra-se na ideia do que os outros vão pensar dele quando uma filha sua 

romper um noivado de cinco anos. Também há a pressão de ser pai sozinho, pois não há 

nenhuma referência quanto a mãe, e de ter que passar a responsabilidade de sustento de sua 

filha para outro homem, para que ele cuide devidamente dela. Não há espaço, portanto, para a 

liberdade completa da mulher, pois a responsabilidade de mentê-la ou é do pai ou do marido. E 

essa é a base que mantém a sociedade patriarcal. 

  

PADRE. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Es que no tengo derecho a 

descansar? Esta noche hay un eclipse de luna. Ya no 

podré mirarlo desde la terraza. En cuanto paso una 

                                                           
50 Criada: Um homem tão bom. Tanto tempo te esperando! Com tanta ilusão! Cinco anos! (dá as roupas para a 

Noiva)./ Noiva: Deu-lhe a mão?/ Criada: (com alegria)Sim. Deu-me a mão./ Noiva: E como te deu a mão?/ Criada: 

Muito delicadamente, quase sem apertar./ Noiva: Viu? Não te apertou./ Criada: Tive um noivo soldado que me 

cravava os aneis e fazia sair sangue. Por isso o mandei embora!/ Noiva: verdade? 
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irritación se me sube la sangre a los ojos y no veo. ¿Qué 

hacemos con este hombre?   

NOVIA. Lo que tú quieras. Yo no quiero verlo. 

PADRE. (Enérgico y sacando fuerzas de voluntad.) 

¡Tienes que cumplir tu compromiso!  

NOVIA. ¡No lo cumplo!  

PADRE. ¡Es preciso!   

NOVIA. No.  

PADRE. ¡Sí! (Hace intención de pegarle.)   

NOVIA. (Fuerte.) No.  

PADRE. Todos contra mí. (Mira al cielo por el balcón 

abierto.) Ahora empezará el eclipse. (Se dirige al 

balcón.) Ya han apagado las lámparas. (Con angustia.) 

¡Será hermoso! Lo he estado esperando mucho tiempo. 

Y ahora ya no lo veo. ¿Por qué lo has engañado? 

(LORCA 1960 p. 1000)51 

 

Após esse encontro com dois representantes da sociedade, a Noiva finalmente se depara com o 

seu noivo de cinco anos: o Jovem. Ele imagina uma menina, enquanto ela já é uma mulher 

formada e deseja um homem vigoroso, porém seu noivo não passa de um menino inseguro. 

Ela representa um papel essencial na construção do protagonista. Ele esperou muito tempo para 

que ela o salvasse de si mesmo. Desde o início da obra, o protagonista espera pelo momento 

em que algo acontecerá de fato em sua vida. Ele aguarda o casamento e, com ele, filhos, vida 

conjugal, maturidade e, enfim, todo o resto de sua vida feliz. Porém, como disse o Velho, logo 

no primeiro ato, é necessário que se aproveite sempre e viva a vida com aquilo que ela lhe 

fornece, mas o Jovem, como sua própria denominação já diz, não aceita o conselho de seu álter 

ego idoso e espera que a partir do outro, no caso da Noiva, que venham as soluções para o seu 

próprio destino. Isso não ocorre. 

Ela encontra, nos cinco anos que estiveram afastados, um possível caminho de liberdade e usa 

o Jogador de rúgbi para a porta de entrada desse caminho, mas ele não é o caminho completo. 

Ela sabe e diz em seu monólogo que será abandonada, mas mesmo assim, prefere fugir com o 

novo amante a ficar com a segurança do Jovem. Essa segurança representa a morte das 

possibilidades e, portanto, a morte da própria vida.  

O Jovem ainda não consegue reconhecer nele a responsabilidade por si mesmo e pela 

construção do percurso de sua vida e procura no outro uma salvação, uma possibilidade de 

                                                           
51 Pai: E eu? E eu? Eu não tenho direito de descansar? Essa noite vai haver um eclipse da lua. Já não poderei vê-

lo da sacada. Quando passo por uma irritação, o sangue me sobe aos olhos e não posso ver. O que faremos com 

esse homem?/ Noiva: O que quiser. Não quero vê-lo./ Pai: (enérgico e buscando forças) Tem que cumprir seu 

compromisso./ Noiva: Não o cumpro!/ Pai: É preciso!/ Noiva: Não./ Pai: Sim! (Faz intenção de segurá-la)/ Noiva: 

(Forte) Não./ Pai: Todos contra mim. (olha para o céu pela varanda aberta) Agora vai começar o eclipse. (dirige-

se a varanda) Vai ser bonito. Eu estive esperando por muito tempo. Agora não poderei vê-lo. Por que você o 

enganou?  
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existência. O protagonista tinha colocado todas as suas esperanças e expectativas nessa figura 

romântica e, como ela lhe nega isso, fica sem alternativas.  

A ausência de maturidade para seguir sozinho pelo caminho da sua própria vida faz com que 

recaia no mesmo erro e reinicie a procurar por alguém que o salve e lhe conceda possibilidades 

de caminhos. Por esse motivo que inicia a busca pela Datilógrafa e, como pudemos perceber, 

ela também segue o mesmo percurso da Noiva e nega ao Jovem o amor salvador, pedindo que 

ele espere mais cinco anos por ela.  

Essa ação força o Jovem  a voltar ao início, rever suas ações e encontrar motivos para a 

frustração amorosa que insiste em acontecer. Devido a essa retorno, há o encontro entre o 

protagonista e os Jogadores de cartas. 

 

f) Jovem e Jogadores de cartas: 

O criado recebe os jogadores, três homens vestidos com fraques e com longas capas brancas 

que chegam até os pés. As cartas e o jogo são uma metáfora para a morte. Os homens que 

vieram para jogar são assassinos que passam pelo mundo levando aqueles que perdem no jogo 

do amor e da vida.  

O Jovem entra em cena também vestido de fraque e pronto para iniciar seu jogo fatal. Os quatro 

embaralham as cartas, entregam quatro para cada jogador e discutem suas jogadas. Todos vão 

descartando suas cartas até que o Jovem tenha somente uma carta na mão. O protagonista vai 

se sentindo pior gradativamente. Ele oferece bebidas aos jogadores, mas querem somente ver 

qual é a carta que ele tem nas mãos. Quando o Jovem mostra o ás de copas, uma carta igual é 

projetada no fundo da cena e o Jogador 1 saca uma pistola e dispara uma flecha no símbolo de 

coração da carta projetada. Assim que isso acontece, o Jovem leva as mãos ao seu peito e cai 

no chão. Os jogadores fogem da cena. 

O último elemento essencialmente poético da peça Así que Pasen Cinco Años é o grupo de 

jogadores que dialogam utilizando metáforas sobre a vida e a morte e é por meio delas que o 

clima poético e de tensão se instala. A utilização da linguagem ambígua do jogo de cartas, como 

cortar o baralho, dão duplo significado para a cena. Elas representam tanto a ação física 

característica do jogo de baralho quanto a ação de ferir uma outra pessoa. Isso se intensifica 

quando o personagem diz para o outro cortar o baralho e o outro tira uma tesoura e corta 

fisicamente o ar várias vezes, representando a finalização da morte do protagonista.  
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“JUGADOR I.° ¡Hay que vivir!   
JUGADOR 2.° ¡No hay que esperar!   
JUGADOR 3.° ¡Corta! ¡Corta bien!   

(El Jugador I.°, con unas tijeras, da unos cortes en el aire.)   

JUGADOR I.° (En voz baja.) Vamos.   

JUGADOR 2.° ¡Deprisa!  

JUGADOR 3.° No hay que esperar nunca. Hay que vivir. 

(Salen.)”52 

(LORCA 1960 p. 1053) 

 

Além dos Jogadores serem, ao mesmo tempo, jogadores e assassinos profissionais, há a ligação 

deles com as moiras da mitologia grega. Elas são divindades, filhas da noite, que controlam o 

curso da vida humana determinando a vida e a morte. Cloto, a primeira filha, tece o fio da vida; 

Láquesis cuida do percurso desse fio e, portanto, da vida terrena; Átropo corta o fio da vida, 

levando a pessoa à morte. Assim como as moiras possuem ligação direta com uma ação concreta 

que é a costura e a tecelagem da vida, Lorca constrói os Jogadores de cartas que relacionam a 

existência humana a partir do jogo de baralho. 

JUGADOR I.° Fue en Venecia. Un mal año de juego. Pero 

aquel muchacho jugaba de verdad. Estaba pálido, tan pálido que 

en la última jugada ya no tenía más remedio que echar el as de 

coeur. Un corazón suyo lleno de sangre. Lo echó, y al ir a 

cogerlo (Bajando la voz.) para... (Mira a los lados.), tenía un as 

de copas rebosando por los bordes y huyó bebiendo en él, con 

dos chicas, por el Gran Canal.  

JUGADOR 2.° No hay que fiarse de la gente pálida o de la 

gente que tiene hastío: juegan, pero reservan.  

JUGADOR 3.° Yo jugué en la India con un viejo que cuando 

ya no tenía una gota de sangre sobre las cartas, y yo esperaba el 

momento de lanzarme sobre él, tiñó de rojo con una anilina 

especial todas las copas y pudo escapar entre los árboles.  

JUGADOR I.° Jugamos y ganamos, pero ¡qué trabajo nos 

cuesta! Las cartas beben rica sangre en las manos y es difícil 

cortar el hilo que las une.  

(LORCA 1960 p. 1046)53 

 

                                                           
52 Jogador 1: É preciso viver!/ Jogador 2: Não se pode esperar!/ Jogador 3: Corta! Corta bem!/ (Jogador 1, com 

tesouras, corta o ar algumas vezes)/ Jogador 1: (em voz baixa) Vamos!/ Jogador 2: Depressa!/ Jogador 3: Não se 

pode esperar nunca. É preciso viver. (saem). 
53 Jogador 1: Foi em Veneza. Um ano ruim para o jogo. Mas aquele homem jogava de verdade. Estava pálido, tão 

pálido que na sua última jogada, não havia nenhuma outra alternativa a não ser descartar seu ás de copas. Um 

coração seu, cheio de sangue. Descartou e quando foi pegar uma nova carta (baixando a voz) para... (olha para 

todos os lados) tinha um ás de copas transbordando e fugiu bebendo nela, com duas mulheres, pelo Grande Canal. 

/ Jogador 2: Não se pode acreditar em gente pálida ou em gente repugnante: jogam, mas se reservam./ Jogador 3: 

Eu joguei na India com um velho que quando já não tinha uma gota de sangue sobre as cartas, e eu esperava o 

momento de me lançar sobre ele, tingiu de vermelho todas as cartas de copas com anilina e consguiu escapar por 

entre as árvores./ Jogador1: Jogamos e ganhamos, mas que trabalho isso dá! As cartas bebem o rico sangue pelas 

mãos e é difícil cortar o fio que as une. 
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Ao fim do diálogo inicial dos Jogadores há a ligação entre esse trio e o trio de tecelãs gregas. 

Quando Lorca escolhe a frase: “Las cartas beben rica sangre em las manos y es difícil cortar 

el hilo que las une”, utiliza a palavra hilo/ fio/ linha, produzindo a união entre seus personagens 

e a referência grega. Assim como o jogo possui uma relação com a vida e com o amor, o fio/ a 

linha também tem relação com a construção da vida e com a construção da relação amorosa. 

Federico utiliza o fio/ linha para fazer a ligação entre as cartas, as mãos e a vida. 

A cena final acontece com o protagonista sozinho. Soa uma voz distante, chamada por Garcia 

Lorca como Eco e, mais ao final, aparece um segundo Eco. A peça surrealista vai, aos poucos, 

adquirindo tons de realidade. As introjeções, antes personalizadas e corporificadas, 

transformam-se em ecos que ressoam por todo o ambiente e começam a tomar o seu devido 

lugar dentro da mente do protanogista. A morte do Jovem é como acordar de um sonho 
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4 CONCLUSÃO: 
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FEDERICO GARCIA LORCA 

Dejaría en este libro 

toda mi alma. 

Este libro que ha visto 

conmigo los paisajes 

y vivido horas santas. 

 

¡Qué pena de los libros 

que nos llenan las manos 

de rosas y de estrellas 

y lentamente pasan! 

 

¡Qué tristeza tan honda 

es mirar los retablos 

de dolores y penas 

que un corazón levanta! 

 

Ver pasar los espectros 

de vidas que se borran, 

ver al hombre desnudo 

en Pegaso sin alas, 

 

ver la vida y la muerte, 

la síntesis del mundo, 

que en espacios profundos 

se miran y se abrazan. 

 

Un libro de poesías 

es el otoño muerto: 

los versos son las hojas 

negras en tierras blancas, 

 

y la voz que los lee 

es el soplo del viento 

que les hunde en los pechos, 

entrañables distancias. 

 

El poeta es un árbol 

con frutos de tristeza 

y con hojas marchitas 

de llorar lo que ama. 

 

El poeta es el médium 

de la Naturaleza 

que explica su grandeza 

por medio de palabras. 

 

El poeta comprende 

todo lo incomprensible, 

y a cosas que se odian, 

él, amigas las llama. 

 

 
Sabe que los senderos 

son todos imposibles, 

y por eso de noche 

va por ellos en calma. 

 

En los libros de versos, 

entre rosas de sangre, 

van pasando las tristes 

y eternas caravanas 

 

que hicieron al poeta 

cuando llora en las tardes, 

rodeado y ceñido 

por sus propios fantasmas. 

 

Poesía es amargura, 

miel celeste que mana 

de un panal invisible 

que fabrican las almas. 

 

Poesía es lo imposible 

hecho posible. Arpa 

que tiene en vez de cuerdas 

corazones y llamas. 

 

Poesía es la vida 

que cruzamos con ansia 

esperando al que lleva 

sin rumbo nuestra barca. 

 

Libros dulces de versos 

son los astros que pasan 

por el silencio mudo 

al reino de la Nada, 

escribiendo en el cielo 

sus estrofas de plata. 

 

¡Oh, qué penas tan hondas 

y nunca remediadas, 

las voces dolorosas 

que los poetas cantan! 

 

Dejaría en el libro 

este toda mi alma... 

 

 

 

Federico Garcia Lorca – Esse es el Prólogo 
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Eu finalizo agora esse trabalho, mas ele não se finaliza em mim, pois desde o momento que 

decidi iniciar o proceso da escrita, algo se alterou e agora não há mais possibilidade de retorno. 

Assim como aconteceu comigo, a obra de Federico Garcia Lorca emocionou e instigou vários 

artistas, prinicpalmente, porque foi um escritor com uma obra significativa para a sociedade e 

teve seu percurso interrompido por um regime fascista que não aceitou ver aquilo que é de mais 

humano surgir verdadeiramente. 

Os artistas que se sentiram parte de Garcia Lorca e compartilharam tanto da sua obra e, 

principalmente, o pesar pela sua morte criaram arte para externar a sensação de união, injustiça 

e pertencimento ao mesmo universo que Federico. 

Antônio Machado: El crime fue en Grana: a Federico Garcia Lorca 

 

“Se le vio caminar… 

Labrad, amigos, 

De piedra y sueño en Alhambra, 

Un túmulo al poeta, 

Sobre una fuente donde llore el agua, 

Y eternamente diga: 

El crimen fue en Granada, ¡en su Granada!” 

 

Carlos Drummond de Andrade: A Federico Garcia Lorca 

 

“Esse claro dia español, 

composto na treva de hoje 

sobre teu túmulo há de abrir-se, 

mostrando gloriosamente 

-ao canto multiplicado 

de guitarra, gitano e galo – 

que para sempre viverão 
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os poetas martirizados.” 

 

Sophia de Mello Breyner: Túmulo de Lorca 

 

“Não podemos aceitar. O teu sangue não seca 

Não repousamos em paz na tua norte 

A hora da tua norte continua próxima e veemente 

E a terra onde abriram a tua sepultura 

É semelhante à ferida que não fecha” 

 

Assim como os artistas acima e muitos outros criaram suas obras em união às de Federico, 

mergulhei no estudo da peça Así que Pasen Cinco Años e desafiei-me a produzir uma 

dissertação de mestrado a partir disso para me entender melhor e enxergar, a partir da 

experiência de ensaio de Garcia Lorca, qual é o meu lugar, meu objetivo nesse mundo e porque 

as vezes me sinto tão estrangeira no contexto em que estou inserida.  

A escrita da dissertação, portanto, não objetivou somente um título de mestre e a produção de 

um trabalho acadêmico para demarcar um territorio, mas objetivou uma pesquisa de algo 

externo para entender algo interno. A sensação de não pertencimento e de transiçãoentre um 

ponto e outro da vida foi o que me fez gostar do texto e procurar entender como alguém, em 

alguma parte do mundo e em algum momento da história poderia contar de maneira tão poética 

tudo o que estava acontecendo dentro de mim. Apesar do meu interior procurar sempre uma 

resposta de fora para dentro, Garcia Lorca me presenteou com mais uma lição: assim como o 

protagonista, o autor morre sem ter respostas e sem conseguir a satisfação tão desejada para 

acalmar o espírito. Quem sou eu, portanto, para conseguir alcançar aquilo que nem ficção e 

nem realidade conseguiram? 

Talvez a conclusão desse trabalho seja: é sempre luta, é sempre busca, é sempre confusão e é 

tudo isso que nos faz vivos. A morte, tanto física quanto psicológica, é o encerramento de algo. 

Enquanto não há morte, não há paz e a dúvida sempre vai pairar sobre as nossas cabeças: será 

que é isso mesmo? 
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Winnicott disse em seu livro O Brincar e a Realidade que os bebês possuem objetos 

transicionais, externos a eles mesmos, para acompanhá-los durante um período de transição 

entre uma etapa de desenvolvimento e outra. A partir desse objeto e da experiência que ele 

proporciona é que acontece o desenvolvimento da criança. Ele usa como exemplo um urso de 

pelúcia, uma coberta ou edredon e até brinquedos mais rígidos, porém, acredito que, para mim, 

essa dissertação é um objeto transicional. 

Assim como o Jovem está em um processo de transição entre a infância e a maturidade e, para 

essa transição foi necessárias a superação de vários obstáculos e o auxílio de várias pessoas, eu 

também me utilizei dessa pesquisa e escrita para passar pelo meu processo de transição e 

amadurecimento.  

“Introduzi os termos ‘objetos transicionais’ e 

‘fenômenos transicionais’ para designar a área 

intermediária de experiência, entre o polegar e o 

ursinho, entre o erotismo oral e a verdadeira relação de 

objeto, entre a atividade criativa primária e a projeção 

do que já foi introjetado, entre o desconhecimento 

primário de dívida e o reconhecimento desta. Por essa 

definição, o balbucio de um bebê e o modo como uma 

criança mais velha entoa um repertório de canções e 

melodias enquanto se prepara para dormir, incidem na 

área intermediária enquanto fenômenos transicionais, 

juntamente com o uso que é dado a objetos que não 

fazem parte do corpo do bebê, embora ainda não sejam 

plenamente reconhecidos como pertencentes à 

realidade externa.” (WINNICOTT 1975 p. 14) 

 

Portanto, ao final da dissertação, sei que termino essa escrita, mas a escrita faz parte de mim e 

foi ela que possibilitou não o final de um processo, mas o início de uma caminhada de transição. 

E, portanto, a escrita não termina em mim, continua e acho que continuará sempre.  

Em um trabalho como esse sempre há possibilidade do desenvolvimento do tema de pesquisa. 

Tenho a consciência que poderia ter aprofundado e desenvolvido o trabalho em diversas áreas.. 

Porém, o trabalho reflete o momento em que estou e possui uma função na minha trajetória que 

é ser objeto exterior a mim mesma para garantir a minha transição entre uma etapa e outra da 

vida. Talvez por isso que eu me identifique tanto com o Jovem, admire tanto a Noiva e a 

Datilógrafa, ainda não entenda completamente os conselhos do Velho e esteja eternamente 

agradecida pelo aprendizado com Federico Garcia Lorca. 
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Espero e desejo que com o depósito da dissertação, que simboliza um tipo de morte, eu perceba 

o quanto tenho pela frente e o quanto é necessário que haja sempre o renascimento para novas 

pesquisas e encontros com futuros objetos transicionais.  
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